Mesto Žilina, na základe samostatnej pósobnosti podra @lánku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a v súlade s ustanoveniami83 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestriom poplatku za komunálne odpady a drobné stave5né odpadí' v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon"), vydáva toto:

VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIÁDENIE
ě. 21/2019
0 DANI ZA UBYTOVANIE

Článok l
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne závmné nariadenie upravuje poďmienky určovania avyberania dane

za ubytovanie na území mesta Žilina.
Článok 2
Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podra § 754 :á 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (d'alej len ,,zariadenie?), ktorým je hotel, mótel,
botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpel'ný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenia
prírodných liečebných kúpél'ov a kúpel'ných liečebnf, turistická ubytovňá, chata, stavba na
individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt
v bytovom dorne, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
Článok 3
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Článok 4
aZákJad dane

Základom dane je počet prenocovaní.
Článok 5
Sadzba dane

Sadzba dane je 2 eurá na osobu a prenocovanie.
Článok 6
Vyberanie dane

Daň za ubytovanie vyberá platiter. Platitel'om dane je prevádzkovater zariadenia, ktorý odplatné
prechodné ubytovanie poskyíuje.
Článok 7
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti

l . Platiter dane za ubytovanie (d'alej len ,,platiter?) je povinný oznámit' správcovi dane, ktorým

je Mesto Žilina (d'alej len ,,správca dane"), vznik daňovej povinnosti ďo 30 dní odo dňa vzniku
poskytovania prechodného ubytovania prostrecWctvom formulára ,,Oznámenie kdani
za ubytovanie" (d'alej len oznámenie") - (Príloha č. 1), v ktorom je povinný uviest' všetky
požadované údaje. Správca dane pridelí platiterovi evideríčné číslo, ktoré písomne spolu

s Údajmi pre platenie dane (číslo účtu a variabilný symbol) oznámi platitel'ovi.
2. Ak dójde u platitera k zmene údajov uvédených v oznámení, alebo ak daňová povinnost'
zanikné, je platiter povinný písomne túto skutočnost' oznámit' správcovi dane do 30 dní odo
dňa, ked' táto skutočnost' nastala. Platiter je povinný v tejto lehote oznámit' aj prípadnú zmenu
doručovania písomnosti.
Článok 8
Rozsah a spósob vedenia preukaznej evidencie na úěely dane
1. Platitel' je povinný viest' kínihu ubytovaných samostatne za každé ubytovacie zariadenie
na území mesta, ktorá musí obsahovat' tieto údaje o daňovníkovi:
a) meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preúkazu alebo cestovného
dokladu, príp. iný doklad totožnosti; u neplnoletej osoby dátum narodenia,
b) deň pííchodu a deň odchodu ubytovaného,

c) d6vod oslobodenia od dane v prípade, ak ubytovaný je oslobodený podra Článku 11.
2. Platiter m«5že viest' evidenciu ubytovaných aj v elektronickej foríne s náležitost'aíni uvedenýíni
vbodel.

Článok 9
N41ežitosti potvrdenia o zaplatení dane
Platiter je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení, doklad o zaplatení
dane, v ktorom význačí názov ubytovacieho zariadenia, sadzbu dane na osobu, deň príchodu
a deň odchodu ubytóvaného, počet prenocovaní a celkovú yýšku dane za ubytovanie.
Článok 10
Spósob, lehota Qberania dane a odvod mestu
1. Platiter je poyinný predložit' v.teríníne do 10. dňa po skončení kalendárneho štvrt'roka
správcovi dane hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí za predchádzajúci
štvrt'rok za každé ubytovacie zariadenie na území mesta. Náležitosti hlásenia stanoví správca
dane (Príloha č. 2).
2. Daň je splatná bez vyrubenia do 15. dňa po skončerií kalendárneho štvrt'roka.
3. Daň z ubytovania platiter platí na účet správcu dane, alebo v hotovosti do pokladnice Mesta
Žilina.
Článok 1l
Oslobodenie od dane

1. Od dane je oslobodená:
a) osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie
forrnou denného šíúdia a j e za týín účelom prechodne ubytovaná v študéntských domovoch
a školských zariadeniach na území mesta Zilina,
b) nevidomá osoba, bezvládna osoba, držitel' preukazu fyzickej osoby s t'auým zdravotným
postihnutím alebo držitel' preukazu fyzickej osoby s t'ažkýín zdravotným postihnutím
so sprievodcom,
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c) osoba, ktorá je vzariadení, vktorom sa odplatne prechodne ubytujea, prihlásená
na prechodný pobyt,
d) osoba, ktorá je ubytovaná v zariadení, ktoré ma charakter sociálnych služieb a ktorého
prevádzkovaterom je výlučne nezisková organizácia.
2. Skutočnosti oprávňujúce na oslobodenie od dane za ubytovanie sú osoby uplatňujúce si nárok
na oslobodenie povinné preukázat' príslušným dokladom.
Článok 12
Závereěné ustanovenia

1. Toto všeobecne závmné riariadenie bolo schválené Mestským zastupitel'stvom v Žiline dňa
02.12.2019.

2. Toto všeobecne z4vmné nariadenie nadobúda účimiost' 1. januára 2020.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záviného nariadenia o dani za ubytovanie sa mší Všeobecne

závázné nariadenie mesta Žilina č. 18/2014 o dani za ubytovanie aVšeobecne záv?é
nariadenie č. 7/2018 o dani za ubytovanie.

4. Mesto Žilina použijé 50% zaplatenej Dane za ubytovanie na podporu cestovného mchu,
kultúíych, športových a spoločenských podujatí na území mesta. Prednosta Mestského úradu

v Žiline kaž.doročne predloží na rokovanie Mestského zastupitel'stva inforrnatívnu správu
o použití týchto píostriedkov, a to spravidla na prvé zasadnutie v nasledujúcom roku.
ř

t5
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina
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Príloha č. l

í

Mesto Žilina
Námestie obetí komuniz+'nu 1
O'll31 ŽiLina

OZNÁMENIE K DANI ZA UBYTOVÁNIE
VZNIK DAŇOVEJ

POVINNOSTI

I. ODDIEL - ÚDAJE O PLÁTITELOVI

Obchodné meno alebo názov platitel'a podl'a obchodného alebo zivnostenského registra
Variabilný gymbol

(pr{delf Mestský úrad v Žilíne)

Kvidencne ěíslo platitel a dane
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II. ODDIEL - Úl'ÁJE O UBYTOVACOM ZARIADENÍ
(v ktorom platiter poskytuje o4platné služby precho dného ubytovania)
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III. ODDIEL - ÚDAJE O VZNIKU DAŇOVEJ POVINNOSTI PLATITELA

1

Dátum začatia? poskytovania prechodného ubytovania

Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé azodpovedám

' za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých a neúplriých údajov.

Týmto uderujem súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely dane za ubytovanie podÍ'a
zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znenf neskorších predpisov.

Dátum:

podpis platitera

Pečiatka:

Informácie:

1. Oznámenie k dani za ubytoyanie doruči,tje platitersprávcovi dane.
3. Platiterje povinný správcovi dane:
v rámci oznamovacej povinnosti ohlásit' písomne všetky skutočnosti k dani za ubytovanže, prípadné
zmeny alébo zánžk daňovej poviníiosti do 3 0 dní odo dňa, ked' táto skutočnost' nastala,
predkladat' štvrt'ročne hlásenia o počte ubytovaných vždy do 10. dňa nasleduiúceho kalendárneho

štvrt'roka a uhradit' do 15. dna po skončení kalendárneho štvrt'rolca v hotovosti v pokiadnici Ms[7

alebo prevodom na účet PRIMA BÁNKA SLOVENSKÓ a..s., Pobočka Žilina: č. Z2.
SK39 5600 0000 0003 3035 6069, var. symbol:

, konšt. symbol: 0558.
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Príloha č. 2

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí
/

(štvrt'rok/rok)

l

daň za ubytovanie za kalendárny štvrt'rok

EvidenČné Číslo platitel'a dane:

Variabilný symbol: ............

(pridelené správcom dane)

(pridelený správcom dane)

IČO:

Obchodné meno alebo názov platitel'a:
Vyplňuje PO a FO

Adresa sídla

resp. podnikania

Číslo telefónu

E-mail:

Názov ubytovacieho zariadenia:

Adresa ubytovacípho zariadenia:
Ulica/súpisné a orientačné číslo:

PSC

.Žilina

Daňová povinnost':
PoČet ubytovaných hostí celkom za štvrťrok:
Počet prenocovaní celkom za štvrťrok:
Počet ubytovaných, ktoí boli oslobodení za štvrťrok:

Počet prenocovaní, ktoré boli oslobódené za štvrt"rok:
Počet ubytovaných, na ktorých sa vzťahuje daňová povinnosť za štvrťrok:
Počet prenocovaní, kloré podlíehajú daňovej povinnosti v danom štÝrťroku:

Celková daň == j»očet prenocovanÍ x 2,00 € =

Platitel" svojim podpisom potvrdzuje, že všetky Údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škqdy, ktoré
vzííiknú uvedením nesprávnych údajov.

Správca dane m6že vykonať v predmetnom ubytovacom zariadení kontrolu a platitel' je povinný mu
predložíť príslušné doklady.

Dátum:
Pečiatka:
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podpis platitel'a

