Mesto Dudince v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z . z. o miestnych daniach
a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
č. 5/2019
Daň za ubytovanie
o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie
na území Mesta Dudince
Čl. 1
Sadzba dane
Sadzba dane je stanovená 1,50 € na osobu a prenocovanie.
Čl. 2
Náležitosti a lehoty oznamovacej povinnosti
1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
2. Platiteľ dane má oznamovaciu povinnosť pri vzniku a zániku činnosti ubytovacieho
zariadenia.
3. Platiteľ dane je povinný vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia písomne oznámiť
najneskôr do 30 dní Mestskému úradu v Dudinciach.
Čl. 3
Rozsah a spôsob vedenia evidencie pre účely dane za ubytovanie
1.

2.

Platiteľ je povinný na účely dane za ubytovanie viesť evidenciu o ubytovaných, na
základe ktorej do 10 dní po ukončení mesiaca vyhotoví a zašle správcovi dane mesačné
hlásenie. Hlásenie musí obsahovať najmä presnú identifikáciu platiteľa, počet
ubytovaných osôb, počet prenocovaní a obdobie za ktoré sa hlásenie podáva.
Spolu s mesačnými hláseniami je platiteľ povinný hodnoverne preukázať príjem tejto
dane (kópia z knihy ubytovaných alebo iný účtovný doklad).

Čl. 4
Lehota a spôsob odvodu dane
1.
2.

Odvod dane uskutoční platiteľ najneskôr do 20.dňa po ukončení mesiaca.
Daň môže byť odvedená bezhotovostným prevodom na účet mesta Dudince, prípadne
v hotovosti do pokladne do výške 300€.
Čl. 5
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

Mestské zastupiteľstvo v Dudinciach sa uznieslo na tomto VZN o dani za ubytovanie
dňa 13.11.2019 uznesením č. 84/2019.
Zároveň sa ruší VZN č. 4/2014 z 13.11.2014.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.
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primátor mesta
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