
 

NÁVRH 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravská Lesná číslo 1/2020 o dani za ubytovanie  

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 43 zákona č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

znení neskorších predpisov ustanovuje:  

 

 

§ 1 

 Úvodné ustanovenia  

 
 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky určovania a 

vyberania dane za ubytovanie (ďalej len „daň“) na území obce Oravská Lesná. 

 

2) Správu dane vykonáva obec (ďalej len „správca dane“). 

 

§ 2 

 Predmet dane  

 

 
Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až § 759 Občianskeho zákonníka v 

ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný 

dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická 

ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemping, 

táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo stavbe slúžiacej na viaceré 

účely.
1
 ) (ďalej len „zariadenie“).  

§ 3 

 Daňovník  

 

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje (ďalej len 

„ubytovaný“).  

 

§ 4  

Základ dane 

 

Základom dane je počet prenocovaní v zariadení.  

 

§ 5  

Sadzba dane  

 

Sadzba dane je 0,25 eura na fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení.  

 

§ 6 

                                                
1 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné 

znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried  



 

 Vyberanie dane 

 

Daň pre správcu dane vyberá platiteľ dane. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý 

odplatné prechodné ubytovanie poskytuje (ďalej len „prevádzkovateľ“).  

 

§ 7  

Daňová povinnosť  

 

1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania v 

ubytovacom zariadení uvedenom v § 37 zákona o miestnych daniach a poplatku. 

2) Platiteľ dane - ubytovateľ je povinný písomne oznámiť deň vzniku, deň zániku alebo zmeny 

daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku, zániku alebo zmeny daňovej 

povinnosti na predpísanom tlačive uvedenom v prílohe č. 1 tohto nariadenia, ktoré obsahuje 

podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre platiteľa dane k dispozícii u 

správcu dane. Platiteľ dane je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa 

doručuje priamo správcovi dane alebo poštou. 

 

3) Prevádzkovateľ je povinný viesť knihu ubytovaných alebo elektronickú evidenciu ubytovaných, 

ktorá musí obsahovať tieto 

a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu 

b) číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho identitu 

ubytovaného, 

c) dátum narodenia u osôb, ktoré žiadajú oslobodenie od dane z titulu veku, 

d) číslo preukazu fyzickej ŤZP alebo ŤZP-S u osôb, ktoré žiadajú oslobodenie nie od dane z titulu 

zdravotného postihnutia, 

e) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného, 

f) počet všetkých ubytovaných hostí v danom kalendárnom štvrťroku, 

g) počet prenocovaní každého ubytovaného hosťa v danom kalendárnom štvrťroku,  

h) počet prenocovaní všetkých ubytovaných hostí v danom kalendárnom štvrťroku.  

 

Platiteľ dane – ubytovateľ je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu ubytovaných pri 

kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.  

 

4) Údaje uvedené v odseku 3 je prevádzkovateľ povinný zapisovať v deň ubytovania, okrem údaja o 

dni odchodu daňovníka. Ukončenie ubytovania (deň odchodu daňovníka) je prevádzkovateľ 

povinný vyznačiť v knihe ubytovaných alebo v elektronicky vedenej evidencii ubytovaných ihneď 

po odchode daňovníka. 

 

5) Platiteľ dane - ubytovateľ je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení 

odplatne prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane musí 

obsahovať: 

a) číslo potvrdenia,  

b) dátum vydania potvrdenia,  

c) kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň, 

d) komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň, 

e) počet prenocovaní,  

f) výška zaplatenej dane, 

g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie.  

Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane - ubytovateľ - povinný uchovávať pre daňové účely 5 

rokov od vystavenia potvrdenia. 



 

 

6) Platiteľ dane – prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia - je povinný predložiť doručiť správcovi 

dane Hlásenie k dani za ubytovanie na tlačive, ktoré je prílohou č. 2. tohto všeobecne záväzného 

nariadenia v lehote do 15 dní po skončení štvrťroku(t.j. do 15.4, 15.7., 15.10., 15.1.). 

a) platiteľ dane – právnická osoba alebo podnikateľ – FO prevádzkujúca ubytovacie zariadenie s 

ubytovacou kapacitou nad 40 lôžok štvrťročne najneskôr do 30-ich dní po skončení štvrťroku, 

b) platiteľ dane – právnická osoba alebo podnikateľ – FO prevádzkujúca ubytovacie zariadenie s 

ubytovacou kapacitou do 40 lôžok štvrťročne najneskôr do 30-ich dni po skončení štvrťroka,  

c) platiteľ dane – fyzická osoba po skončení letnej turistickej sezóny, najneskôr do 31.10. 

kalendárneho roka. 

Povinnosť doručiť správcovi dane Hlásenie k dani za ubytovanie má aj platiteľ dane s nulovým 

počtom ubytovaní v danom štvrťroku. 

§ 8  

Spôsoby vyberania dane a jej odvodu  
 

1) Platiteľ dane - ubytovateľ - vyberá daň od daňovníka spôsobom: a) v hotovosti priamo do 

pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi potvrdenie (originál) a kópiu si 

ponechá platiteľ dane pre daňovú kontrolu, b) prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane. 

Dokladom o zaplatení dane je výpis z účtu v peňažnom ústave, ktorý platiteľ uchová pre daňovú 

kontrolu 5 rokov od vystavenia výpisu. 

2) Platiteľ dane – ubytovateľ- odvádza miestnu daň týmito spôsobmi: a) v hotovosti priamo do 

pokladne správcu dane do 300,- €, b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v 

Prima banke Slovensko, a.s., číslo účtu IBAN-SK07 5600 0000 0041 0316 0005, BIC-

KOMASK2X, VS: DIČ daňovníka 

3) Platiteľ dane - ubytovateľ - je povinný vybratú daň za ubytovanie odviesť správcovi dane v 

lehote pre predloženie Hlásenia k dani za ubytovanie t.j. do 15 dní po skončení štvrťroku. 

 a) platiteľ dane – právnická osoba alebo podnikateľ – FO prevádzkujúca ubytovacie zariadenie s 

ubytovacou kapacitou nad 40 lôžok štvrťročne najneskôr do 30-ich dní po skončení štvrťroka, 

 b) platiteľ dane – právnická osoba alebo podnikateľ – FO prevádzkujúca ubytovacie zariadenie s 

ubytovacou kapacitou do 40 lôžok štvrťročne najneskôr do 30-ich dní po skončení štvrťroka,  

c) platiteľ dane – fyzická osoba po skončení letnej turistickej sezóny, najneskôr do 31.10. 

kalendárneho roka, 

d) podať na výzvu správcu dane potrebné vysvetlenia a predložiť požadované doklady podľa 

osobitného zákona 
2
), 

 

§ 9 

 Oslobodenie od dane 

 

Od dane za ubytovanie sú oslobodené deti do 15 rokov veku, držitelia preukazu fyzickej osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím so sprievodcom.  

 

§ 10  

Sankcie  
 

Pri nesplnení povinností daňovníka podľa tohto VZN postupuje obec Oravská Lesná v zmysle 

zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Správca dane ( obec Oravská Lesná ), podľa zákona č. 563/2009 Z. . § 154 Zákon o správe 

                                                
2 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov.  



 

daní ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uloží pokutu za správny delikt 

nie menej ako 5 eur, najviac však do 6000 eur.  

 

§ 11  

Záverečné ustanovenia 

 

1) Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyberanie dane, jej správneho vyberania a 

včasného poukazovania vykonáva správca dane, 

2) Na konanie vo veciach dane sa vzťahujú osobitné predpisy 
2
), 

3) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej dňa XX.12.2020 uznesením 

č. XX/2020, 

4) Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č. 7/2016 o dani za ubytovanie prijaté uznesením č. 41/2016 

zo dňa 24.06.2016. 

5) Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2021. 

 

 

 

 

                                                                                                   JUDr. Marek Majdiš, PhD.  

                                                                                                   starosta obce  

                                                                                                         v.r.  
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