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Siedma časť
Daň za ubytovanie
Článok 39
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel,
motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie
zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata,
stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom,
byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
Článok 40
Daňovník a platiteľ dane
1. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
2.Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
Článok 41
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
Článok 42
Sadzba dane
1. Sadzba dane je:
a) 0,50 eura za deti nad 6 rokov do 18 rokov veku za osobu a prenocovanie;
b) 1,00 euro za osoby nad 18 rokov veku za osobu a prenocovanie.
2. Daň v stanovenej výške pre mesto vyberá a ručí zaň fyzická alebo právnická osoba, ktorá
poskytla prechodné ubytovanie. Uvedenú daň je povinná platiť mesačne a vyúčtovať ju do
15.12. bežného roka MsÚ – finančnému oddeleniu. Spolu s vyúčtovaním je povinná predložiť
knihu ubytovaných.
Článok 43
Oslobodenie od dane
Daň neplatí:
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom a jej sprievodca; b) dieťa do 6 rokov veku;
c)
osoba, ktorá je účastníkom kultúrnych, športových a spoločenských akcií, družobných
návštev, a pod., ktoré sú organizované mestom, príspevkovými alebo rozpočtovými
organizáciami mesta;
d)
osoba, ktorá je darcom krvi – držiteľom minimálne striebornej Jánskeho plakety a ktorá
túto skutočnosť preukáže odovzdaním kópie potvrdenia o udelení uvedenej plakety, a to
prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia predloží
túto kópiu správcovi dane pri vyúčtovaní v zmysle čl. 41 odseku 2 tohto VZN.

