Na základe § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vyvesené dňa .................... a zvesené dňa ...........................................

Mesto Čadca
vydáva na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 43 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Čadca
č. 95/2009

O dani za ubytovanie
na kalendárny rok 2010
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobné podmienky určovania a vyberania
miestnej dane za ubytovanie na území mesta Čadca.
§2
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (§ 3 vyhláška
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 277/2008 Z.z., ktorou sa upravuje
kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried).
§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§4
Základe dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§5
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,40 EUR (12,- Sk) za osobu a prenocovanie.
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§6
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
§7
Správa dane
Správu dane vykonáva Mesto Čadca /ďalej len „ správca dane“/. Daň je príjmom rozpočtu
Mesta Čadca.
§8
Oznamovacia povinnosť
1) Platiteľ dane je povinný vznik daňovej povinnosti písomne nahlásiť správcovi
dane : do 30 dní od zahájenia činnosti ( príloha č. 1),
Prípadne zmeny alebo zánik činnosti je povinný nahlásiť do 30 dní odo dňa, kedy
tieto skutočnosti nastali (príloha č. 2).
2) Platiteľ dane je povinný viesť denne preukázateľnú evidenciu o prechodne
ubytovaných osobách a počet prenocovaní s ich identifikačnými údajmi ( s
vyznačením osôb oslobodených od dane).
Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť evidenciu o prechodne
ubytovaných osobách pri kontrole.
3) Platiteľ dane je povinný písomne zaslať správcovi dane priznanie o výške
dosiahnutej dane za prechodné ubytovanie štvrťročne do 15 dňa od skončenia
štvrťroku a to aj v prípade, že v danom období odplatne neubytovával.
Náležitosti priznania :
- identifikačné údaje platiteľa
- názov a adresa zariadenia, kde sa prechodné ubytovanie poskytuje
- počet ubytovaných osôb
- počet prenocovaní
- výška dane
4)Vybrať daň od daňovníka a vydať mu príjmový doklad o zaplatení dane za
prechodné ubytovanie, ktorý musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných
zákonných ustanovení.
5) Platiteľ dane je povinný vyberať daň za ubytovanie v stanovenej výške pre Mesto
Čadca a ručí za ňu.
§9
Oslobodenie
Daň neplatí :
a, nevidomá osoba,
b, bezvládna osoba,
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c, osoba s preukazom ZŤP a ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom).
Osoba, ktorá si uplatňuje oslobodenie od dane sa musí platiteľovi dane
príslušným dokladom, o čom tento vykoná v evidencií záznam.

preukázať

§ 10
Spôsob vyberania dane a jej odvodu
1) Daň sa platí bez vyrubenia na základe priznania o výške dosiahnutej dane za
prechodné ubytovanie. Platiteľ ju odvádza mestu Čadca štvrťročne do 15 dňa po
ukončení štvrťroka. Pri platbe uvedie variabilný symbol 661.
2) Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň nasledovne:
a) v hotovosti do poklade MsÚ Čadca
b) bezhotovostným prevodom na účet Mesta Čadca , číslo účtu: 7224322/0200 vedeného
vo VÚB a.s.,
§ 11
Zaokrúhľovanie
Daň za ubytovanie sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
§ 12
Konanie
Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení a v zákone NR SR č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veci
daní za ubytovanie v zmysle zákona NR SR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
§ 13
Spoločné ustanovenia
1) Miestnu daň za ubytovanie možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky
oslobodenia len k 1.1. nasledujúceho kalendárneho roku.
2) Výnos dane za ubytovanie, vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúceho
sa k tejto dani, je príjem mesta.
§ 14
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Čadci dňa 27.11.2009 pod č.167/2009.
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2) Na daňové povinnosti podľa zákona SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien
noviel a skutočnosti, ktoré nastali
do účinnosti tohto
Všeobecne záväzného
nariadenia platného pre rok 2010, sa od 01.01.2010 vzťahujú ustanovenia doterajších
Všeobecne záväzných nariadení upravujúcich daň za ubytovanie.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010
Peňažné hodnoty vo všeobecnom záväznom nariadení boli prepočítane konverzným
kurzom 1 EUR = 30.1260 SKK.

Bc. Ing. Jozef V r a ž e l
primátor mesta
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Príloha č. 1 k VZN

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia
Právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ
Obchodné meno alebo názov:

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

Sídlo, miesto podnikania:

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

IČO:
Zastúpená: meno, priezvisko,
Adresa trvalého pobytu:

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
oznamuje správcovi dane Mestu Čadca vznik daňovej povinnosti:
*názov zariadenia, v ktorom sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie: .....................
.....................................................................................................................................................
*ubytovacia kapacita /uviesť počet lôžok/: ............................................................................
*deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania: ......................................
Poučenie:
Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť
všetky skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet dane:

V Čadci dňa ...................................
................................................................
pečiatka a podpis platiteľa dane
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Príloha č. 2 k VZN

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia
Právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ
Obchodné meno alebo názov:

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

Sídlo, miesto podnikania:

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

IČO:
Zastúpená: meno, priezvisko,
Adresa trvalého pobytu:

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
oznamuje správcovi dane Mestu Čadca zánik daňovej povinnosti:
*názov zariadenia, v ktorom sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie: .....................
.....................................................................................................................................................
*ubytovacia kapacita /uviesť počet lôžok/: ............................................................................
*deň ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania ................................
Poučenie:
Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť
všetky skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet dane:

V Čadci dňa ...................................
................................................................
pečiatka a podpis platiteľa dane
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