Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 6/2012
o dani za ubytovanie
Mesto Skalica v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004
Z.z.“) vydáva pre územie mesta Skalica toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“).
§1
Predmet dane
Predmet 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.
§2
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§3
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§4
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,50 € za jednu osobu a jedno prenocavanie.
§5
Vyberanie dane
Daň pre správcu dane Mesto Skalica vyberá platiteľ dane. Platiteľom dane je prevádzkovateľ
zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
§6
Oznamovacia povinnosť
1/ Platiteľ dane je povinný vznik daňovej povinnosti písomne nahlásiť správcovi dane do 30 dní od
zahájenia činnosti v zmysle prílohy č. 1 tohto nariadenia – Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti
k dani za ubytovanie. Prípadné zmeny alebo zánik činnosti je povinný nahlásiť do 30 dní odo dňa,
kedy tieto skutočnosti nastali v zmysle prílohy č. 2 tohto nariadenia – Oznámenie o zmene alebo
zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie.
2/ Platiteľ dane prvýkrát v zmysle § 6 ods. 1 tohto nariadenia je povinný podať Oznámenie o vzniku
daňovej povinnosti k dani za ubytovanie do 31.1.2013.
§7
Povinnosti platiteľa dane
Platiteľa dane za ubytovanie je povinný:
a) viesť denne preukázateľnú evidenciu o prechodne ubytovaných osobách a počet prenocovaní s
ich identifikačnými údajmi a vyznačiť osoby oslobodené od dane,
b) na výzvu správcu dane predložiť evidenciu o prechodne ubytovaných osobách pri kontrole,
c) písomne zaslať správcovi dane priznanie o výške dosiahnutej dane za prechodné ubytovanie
štvrťročne do 15 dňa od skončenia štvrťroka, a to aj v prípade, že v danom období odplatne

neubytovával v zmysle prílohy č. 3 tohto nariadenia – Štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie,
d) vyberať daň od daňovníka (prechodne ubytovaná osoba) a vydať mu príjmový doklad o zaplatení
dane za prechodné ubytovanie, ktorý musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych
predpisov.
§8
Oslobodenie od dane
1/ Správca dane poskytuje oslobodenie od dane za ubytovanie pre osobu:
a) nevidomá osoba,
b) bezvládna osoba
c) držiteľ preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom)
d) osoba poberajúca invalidný dôchodok,
e) vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa v katastrálnom území Skalica, jeho
manželka (manžel), príbuzní v priamom rade, súrodenci a ich manželia a deti,
f) osoba, ktorá je v zariadení, v ktorom sa odplatne prechodne ubytuje, prihlásená na trvalý alebo
prechodný pobyt v meste Skalica,
g) osoba s priznanou doplnkovou ochranou podľa zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle v znení
neskorších predpisov,
h) do 10 rokov veku (vrátane) a osoba staršia ako 70 rokov,
i) žiak a študent škôl pôsobiacich v meste Skalica do veku 26 rokov, ak sa sústavne pripravuje na
budúce povolanie formou denného štúdia,
j) osoba ubytovaná v zariadení, ktoré vykonáva sociálne, zdravotné a charitatívne služby a v
školskom zariadení.
2/ Osoba, ktorá si uplatňuje oslobodenie od dane, sa musí platiteľovi dane preukázať príslušným
dokladom, o čom platiteľ dane vykoná v evidencii záznam.
§9
Vyberanie a platenie dane
1/ Daň sa platí bez vyrubenia na základe priznania o výške dosiahnutej dane za prechodné
ubytovanie. Platiteľ dane ju odvádza správcovi dane štvrťročne do 15 dňa po ukončení štvrťroka, a
to do 15.1, 15.4, 15.7, 15.10 bežného roka a súčasne je povinný predložiť na predpísanom tlačive
štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie v zmysle prílohy č. 3 tohto nariadenia – Štvrťročné
vyúčtovanie dane za ubytovanie.
2/ Platiteľ dane môže daň za ubytovanie platiť a odvádzať:
a) v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Skalici,
b) bezhotovostným prevodom na účet Mesta Skalica, číslo účtu: 20124182/0200 vedeného v banke
VUB, a.s..
§ 10
Záverečné ustanovenia
1/ Pri uplatnení tohto nariadenia platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a
zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších predpisov.
2/ Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Mesta Skalica o dani za ubytovanie sa uznieslo
Mestské zastupiteľstvo v Skalici uznesením č. 162/2012 zo dňa 13.12.2012 a účinnosť nadobúda
dňa 1.1.2013.
3/ Zmena č. 1/2014 nadobúda účinnosť dňom 3.12.2014.
V Skalici, 13.12.2012

Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta

Príloha č. 1
OZNÁMENIE O VZNIKU DAŇOVEJ POVINNOSTI
K DANI ZA UBYTOVANIE
Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia:
právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ
Obchodné meno alebo názov: …...................................................................
Zastúpená (meno, priezvisko): …...................................................................
adresa trvalého pobytu: ….............................................................
Sídlo, miesto podnikania: …..........................................................................
IČO: ….............................
oznamuje správcovi dane Mestu Skalica vznik daňovej povinnosti:
názov zariadenia, v ktorom sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie:
…...............................................................................................................................................
ubytovacia kapacita (uviesť počet lôžok): …............................................................................
deň začatia poskytnutia odplatného prechodného ubytovania: ….............................................

Poučenie:
Platiteľ dane je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.

V Skalici, …..........................

…...............................................................
pečiatka a podpis platiteľa dane

Príloha č. 2
OZNÁMENIE O ZMENE ALEBO ZÁNIKU DAŇOVEJ POVINNOSTI
K DANI ZA UBYTOVANIE
Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia:
právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ
Obchodné meno alebo názov: …...................................................................
Zastúpená (meno, priezvisko): …...................................................................
adresa trvalého pobytu: ….............................................................
Sídlo, miesto podnikania: …..........................................................................
IČO: ….............................
oznamuje správcovi dane Mestu Skalica zmenu/zánik daňovej povinnosti:
názov zariadenia, v ktorom sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie:
…...............................................................................................................................................
ubytovacia kapacita (uviesť počet lôžok): …............................................................................
deň zmeny/ukončenia poskytnutia odplatného prechodného ubytovania: …...........................

Poučenie:
Platiteľ dane je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.

V Skalici, …..........................

…...............................................................
pečiatka a podpis platiteľa dane

Príloha č. 3
ŠTVRŤROČNÉ VYÚČTOVANIE
DANE ZA UBYTOVANIE
Mesiace/rok:
Názov ubytovacieho zariadenia:
Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa:
Adresa:
Meno zodpovednej osoby a telefón:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
1/ Ubytovaní celkom:
2/ Z toho cudzinci celkom:
3/ Počet prenocovaní celkom:
4/ Z toho počet prenocovaní cudzincov celkom:
5/ Počet ubytovaných, ktorí boli oslobodení:
6/ Počet prenocovaní, ktoré boli oslobodené:
7/ Počet prenocovaní, ktoré podliehajú daňovej povinnosti v danom štvrťroku:
8/ Daň v plnej výške sadzby dane:
(riadok 7 x 0,50 €)

…............... EUR

Prehlásenie:
Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v štvrťročnom vyúčtovaní dane za ubytovanie sú správne a
úplné.
Číslo účtu Mesta Skalica: IBAN: SK79 0200 0000 0000 2012 4182 BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: IČO
Vyplnené tlačivo zašlite na adresu správcu dane a vyrúbenú daň uhraďte na vyššie uvedený účet
alebo zaplaťte v hotovosti do pokladne správcu dane najneskôr do 15 dňa v mesiaci za uplynulý
kalendárny štvrťrok.
V Skalici, dňa ….......................
Vypracoval:

meno, priezvisko zodpovednej soby
podpis, pečiatka

