
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 DUDINCE 

č. 7/2022 z 21.11.2022 
 

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. 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, výšku vybranej dane, počet osôb oslobodených 

od dane, počet prenocovaní osôb oslobodených od dane,  obdobie za ktoré sa hlásenie 

podáva a povinné prílohy.  

2. Spolu s mesačnými hláseniami je platiteľ povinný hodnoverne preukázať 

a k mesačnému hláseniu priložiť ako prílohu príjem tejto dane (kópia z knihy 

ubytovaných alebo iný účtovný doklad). 

3. Pri osobách oslobodených od dane za ubytovanie, doklad hodnoverne preukazujúci 

dôvod na oslobodenie t.j.  fotokópia preukazu ZTP/S  a v prípade držiteľa preukazu  

ZŤP, jeho fotokópiu a fotokópiu  rozhodnutia príslušného úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi. Predmetné 

dokumenty je platiteľ povinný prikladať ako prílohu k mesačnému hláseniu.  

 

 

 

 

 



Čl. 4 

Lehota a spôsob odvodu dane  

 

1. Odvod dane uskutoční platiteľ najneskôr do 20.dňa po ukončení mesiaca.  

2. Daň môže byť odvedená bezhotovostným prevodom na účet mesta Dudince,  prípadne 

v hotovosti do pokladne do výške 300 €.  

 

 

Čl.  5  

Oslobodenie od dane 

 

Správca dane oslobodzuje od dane za ubytovanie: 

- držiteľa preukazov ZŤP/S 

- držiteľa preukazu ZŤP, ktorý je v hmotnej núdzi 

- fyzickú osobu s trvalým pobytom na území obce 

 

 

 

Čl. 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Dudinciach sa uznieslo na tomto VZN o dani za ubytovanie dňa 

21.11.2022  uznesením č. 52 /2022. 

2. Týmto VZN sa ruší  VZN 3/2021.  

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1. januára 2023. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    PaedDr. Dušan Strieborný 

                                                                                              primátor mesta 

 

 

 

 

 

Pred schválením MsZ:                                                              Po schválení MsZ: 

 

Vyvesené dňa: 03.11.2022                                                       Vyvesené dňa: 22.11.2022  

Zvesené dňa: 21.11.2022                                                          Zvesené dňa:  08.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných osôb 

pre právnické osoby (PO) a pre fyzické osoby (FO), ktoré poskytujú prechodné ubytovanie  

 

daň za ubytovanie za obdobie ............................................./ .............................. (mesiac/rok)  

 

Obchodné meno alebo názov:                                                                                   IČO: 

......................................................................................                            ................................................ 

 Adresa sídla resp. podnikania  

...................................................................................................................................................................  

 

Číslo telefónu .......................................................   E-mail: ................................................................. 

 

 Názov ubytovacieho zariadenia:  

...................................................................................................................................................................  

Adresa ubytovacieho zariadenia:  

 

Mesto Dudince, ulica .........................................................súpisné/orientačné č......................................  

 

Daňová povinnosť: 

Počet ubytovaných osôb v mesiaci:                                    ................................................................  

Počet prenocovaní v mesiaci:                                              ................................................................  

Celková vybraná daň = počet prenocovaní x 1, 50€ =       .................................................................  

Počet oslobodených osôb v mesiaci:                                    ................................................................  

Počet prenocovaní oslobodených osôb v mesiaci:              ................................................................  

 

 

Platiteľ svojim podpisom potvrdzuje, že všetky údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré 

vzniknú uvedením nesprávnych údajov.  

 

 

Dátum:                                                             Pečiatka                                        podpis platiteľa dane 

 


