OBEC OLEŠNÁ

Obec Olešná, v súlade s ustanovením § 6 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom SNR č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom
SNR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom NR
SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov vydáva

Dodatok č. 1/2021 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná
o miestnych daniach č. 9/2015

Návrh dodatku č. 1/2021 k VZN č. 9/2015 – vyvesený na úradnej tabuli dňa:
a zverejnený na internetovej adrese dňa:

26.11.2021
26.11.2021

Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu Dodatku č. 1/2021 k VZN č. 9/2015 do:

13.12.2021

Návrh dodatku č. 1/2021 k VZN č. 9/2015 zvesený dňa:

20.12.2021

Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 9/2015 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa:

21.12.2021

číslo uznesenia:
Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 9/2015 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa:
a zverejnený na internetovej adrese dňa:

294/2021
22.12.2021
22.12.2021

Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 9/2015 zvesený dňa:

06.01.2022

Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 9/2015 nadobúda účinnosť dňa:

06.01.2022

V § 1 sa dopĺňa v bode 1. písmeno e)
§1
Predmet úpravy
1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN) sa ustanovujú s účinnosťou od
1.januára 2022 na území obce Olešná v súlade s § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. v znení zmien
a doplnkov nasledovné miestne dane:
e) daň za ubytovanie

V § 2, bod 1. je doplnené vo vete č. 8
§2
Úvodné ustanovenia
1. Základné ustanovenia o ostatných miestnych daniach, ktoré sú uvedené v 3., 4., 6., 7. , 8., časti
zákona č.582/2004 Z.z. platia pre účely tohto VZN taktiež v plnom rozsahu.

§ 8 sa mení na nasledovný text
§8
Daň za ubytovanie
1.

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania podľa § 754 až 759 Občianskeho
zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hotel, 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, mini kemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom
dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

2.

Daňovníkom dane za ubytovanie je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení poskytujúcom služby
prechodného ubytovania odplatne prechodne ubytuje.

3.

Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

4.

Platiteľ dane je povinný viesť preukaznú evidenciu na účely kontroly – „Kniha ubytovaných“,
ktorá je k nahliadnutiu správcovi dane
Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu všetkých ubytovaných osôb pre potreby kontroly dane
za ubytovanie, ubytované osoby zaevidovať v deň ubytovania. Evidencia musí obsahovať:

a) meno , priezvisko, dátum narodenia a úplnú adresu ubytovanej osoby,
b) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
c) deň príchodu a deň odchodu,
d) počet prenocovaní.
5.

Platiteľ dane daňovníkovi za úhradu dane za ubytovanie odovzdá príjmový pokladničný doklad,
ktorého kópiu vedie vo svojej evidencii. V prípade, že daňovník požiadal o vystavenie faktúry
za poskytnuté ubytovanie, prevádzkovateľ je povinný ako samostatnú položku na faktúre
uviesť daň za ubytovanie.

6.

Platiteľ predkladá správcovi dane Oznámenie o vzniku - zániku daňovej povinnosti k dani za
ubytovanie“ (príloha č. 1 tohto Dodatku). Platiteľ predkladá správcovi dane „Hlásenie
k miestnej dani za ubytovanie“ (príloha č. 2 tohto Dodatku) vždy k 30.06. a 30.12.
kalendárneho roka a následne do 30 kalendárnych dní odvedie daň na základe vydaného
rozhodnutia, na účet správcu miestnych daní alebo priamo do pokladne správcovi miestnych
daní – Obec Olešná.

7.

Sadzba dane je 0,60 €/1 osoba/1 prenocovanie.

Predošlý § 8 sa mení na § 9 z dôvodu číslovania

§9
Záverečné ustanovenia

O B E C OLEŠNÁ
Olešná č. 493, 023 52 Olešná
tel.: 041/ 43 46 126, e-mail: andrea.moskalova@obecolesna.sk

Príloha č.1

Oznámenie o vzniku - zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Obchodné meno, názov prevádzkovateľa
Sídlo, miesto podnikania/adresa
Meno, priezvisko zodpovednej osoby
Tel./Mobil
E-mail
Názov ubytovacieho zariadenia v obci
Adresa ubytovacieho zariadenia v obci
IČO/R. č
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie/IBAN
Dátum začatia činnosti ubytovacieho zariadenia
Dátum zániku činnosti ubytovacieho zariadenia
Ubytovacia kapacita

* nehodiace sa prečiarknite
Platiteľ dane je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti
rozhodujúce pre výpočet dane.
V .........................., dňa.......................
.................................................................
pečiatka a podpis platiteľa dane

O B E C OLEŠNÁ

Príloha č.2

Olešná č. 493, 023 52 Olešná
tel.: 041/ 43 46 126 , e-mail: andrea.moskalova@obecolesna.sk

Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie
Obdobie – mesiac/rok: ....................................................
Platiteľ dane – obchodné meno: .............................................................................
(prevádzkovateľ zariadenia PO, fyzická osoba podnikateľ)

Názov a adresa ubytovacieho zariadenia v obci: ................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Meno a priezvisko zodpovednej osoby: .................................................................................................
Kontakt (telefónne číslo, e-mail): ...........................................................................................................
Mesiac/rok

Národnosť

Počet nocí Počet osôb Prenocovaní celkom

Sadzba

Prehlasujem , že všetky údaje uvedené dane za ubytovanie sú správne a úplne.

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

Suma €

Výpis Uznesenia 294/2021
Z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná zo dňa 21.12.2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
S ch v a ľ u j e
Dodatok č.1/2021 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o miestnych daniach
č. 9/2015 v predloženom znení.
Hlasovanie poslancov:
Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

3

Ing. A. Dočár, Š. Fuják, Mgr. J. Papíková, Mgr. M.
Perďochová, T. Škulaviková, R. Vyrobík

Ing. P. Duraj, M. Fojtík, PhDr. K. Prengelová, PhD.

V Olešnej, dňa: 22.12.2021

v. r. Štefan Cudrák
starosta obce

