Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lipany
o dani za ubytovanie
Mesto Lipany na základe § 6 zákona 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 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lipany o dani za ubytovanie
na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch v súlade s ustanoveniami
§ 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Článok 1
Základné ustanovenie
Mesto Lipany zavádza daň za ubytovanie s účinnosťou od 1. januára 2014.
Článok 2
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi
dane do 30 dní od začatia poskytovania prechodného ubytovania. V oznámení
uvedie svoje identifikačné údaje ako aj identifikačné údaje ubytovacieho zariadenia.
Ak dôjde k zmene identifikačných údajov platiteľa dane alebo jeho ubytovacieho
zariadenia, prípadne zanikne daňová povinnosť platiteľa dane, platiteľ dane je
povinný to nahlásiť do 30 dní odo dňa vzniku, prípadne zmeny údajov správcovi
dane. Správca dane pridelí registračné číslo platiteľovi dane po splnení jeho
oznamovacej povinnosti.
Článok 3
Sadzba dane
Sadzba dane za ubytovanie je 0,70 € na osobu a prenocovanie.
Článok 4
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
Platiteľ dane je povinný viesť a na vyžiadanie správcu dane predložiť
preukázateľnú dennú evidenciu o poskytovaní prechodného ubytovania daňovníkom.
Článok 5
Spôsob vyberania dane
Daň za ubytovanie vyberá platiteľ dane pri nástupe daňovníka do zariadenia
prechodného ubytovania.

Článok 6
Lehota a spôsoby odvodu dane
Platiteľ dane je povinný podať priznanie k dani za ubytovanie (príloha č. 1)
správcovi dane štvrťročne do 15 dní po ukončení štvrťroku a do tohto termínu daň
uhradiť v hotovosti do pokladne správcu dane alebo bankovým prevodom na účet
správcu dane. Daň sa v prípade bankového prevodu považuje za zaplatenú dňom
pripísania peňažných prostriedkov na účet správcu dane a nie dňom ich odoslania z
účtu daňovníka.
Článok 7
Záverečné ustanovenie
1. VZN bolo prerokované a schválené na 28.mimoriadnom zasadnutí MsZ v Lipanoch
dňa 21.11.2013.
2. Po schválení a zverejnení toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2014.

V Lipanoch dňa 21.11.2013
Ing. Eduard Vokál, v.r.
primátor mesta

Príloha č. 1 k VZN Mesta Lipany O dani za ubytovanie
MESTO LIPANY
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Objekt:
............................................................................................................................................
Obdobie:
20..............
Dátum

.......................................................................................................
Počet osôb

Sadzba×Počet
prenocovaní

štvrťrok

Spolu

Spolu:
Predkladá (vypočítal): .....................................
Dňa: ..................................................................

..............................................................................
Pečiatka a podpis prevádzkovateľa ubytovania
..........................................................................
Za správcu dane (mesto Lipany) prevzal:
Dátum, pečiatka a podpis správcu

Dôvodová správa
Návrh VZN o dani za ubytovanie predkladáme z nasledovných dôvodov:
Zákon 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) vo svojom
§ 2 ods. 1 písm. d) ustanovuje, že miestnou daňou, ktorú ukladá obec je daň za ubytovanie.
Mesto Lipany týmto využíva možnosť, ktorú mu dáva zákon. Nakoľko výnosy z tejto miestnej
dane za ubytovanie budú príjmom mesta, zvýšia sa vlastné príjmy mesta Lipany.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vo svojej piatej časti
nazvanej daň za ubytovanie uvádza podrobnosti k tejto dani. Podľa § 2 zákona č. 1/1993 Zb.
o Zbierke zákonov Slovenskej republiky platí nevyvrátiteľná právna domnienka o znalosti
vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre lepší prehľad občanov mesta
Lipany tieto zákonné definície uvádzame v dôvodovej správe k tomuto VZN. Ich citácia
priamo v texte VZN by bola podľa názoru prokuratúry v rozpore, čo by bolo v rozpore
s povahou VZN ako normatívneho právneho aktu prijímaného orgánom samosprávy. Zákon
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov v § 37 stanovuje, že predmetom dane za ubytovanie je
odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého
kategorizáciu určuje osobitný predpis (§ 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky č. 277/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia
pri ich zaraďovaní do kategórií a tried). V § 38 zákon stanovuje, že daňovníkom je fyzická
osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Podľa § 39 zákona základom dane
je počet prenocovaní. Podľa § 40 tohto zákona sadzbu dane určí obec v eurách na osobu a
prenocovanie. Podľa § 41 platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné
prechodné ubytovanie poskytuje. Podľa § 42 zákona nazvanom správa dane miestne
príslušnou obcou, je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza. § 43 zákona je nazvaný
splnomocňovacie ustanovenie a stanovuje, že obec ustanoví všeobecne záväzným
nariadením, najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane, sadzbu dane,
rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane,
náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, prípadné
oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane. Podľa § 99 zákona, ktorý je nazvaný správa
dane, správu miestnej dane za ubytovanie vykonáva obec, ktorá ju na svojom území
zaviedla. Podľa odseku 4 toho istého § zákona správou tejto miestnej dane nemožno poveriť
iné právnické alebo fyzické osoby. V súlade s § 100 tohto zákona nazvanom rozpočtové
určenie miestnych daní výnos z dane za ubytovanie je príjmom rozpočtu obce, ktorá je
správcom dane.
Pri určení výšky sadzby dane sme porovnávali, aké sadzby dane majú porovnateľné
mestá a pre porovnanie ich zopár uvádzame (za názvom mesta uvádzame sadzbu dane za
ubytovanie na osobu a prenocovanie v €: Sabinov–0,50 (pripravujú však zmenu a chcú túto
sadzbu zvýšiť na 0,70), Stará Ľubovňa–0,50, Kežmarok-0,80, Košice–1,50, Prešov-0,66,
Bardejov-1, Humenné-0,50, Vyšné Ružbachy-0,50, Poprad-0,70, Svit-0,66, Vysoké Tatry-1,
Spišská Stará Ves-0,40, Červený Kláštor-0,50, Strážske-0,35, Sečovce-0,33, Spišská Belá0,33, Veľký Šariš-0,40.
Vypracovala: Mgr. Viktória Molnárová, právnička

