Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 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 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 18/2014
O DANI ZA UBYTOVANIE

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za
ubytovanie na území mesta Žilina.
Článok 2
Predmet dane
Predmetom 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
zariadenia 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.
Článok 3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Článok 4
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
Článok 5
Sadzba dane
Sadzba dane je 1,00 euro na osobu a prenocovanie.
Článok 6
Vznik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká odo dňa, kedy začala prevádzka zariadenia, ktoré poskytuje služby
prechodného ubytovania.

Článok 7
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Článok 8
Správa dane
Správu dane vykonáva Mesto Žilina (ďalej len „správca dane“).
Článok 9
Oznamovacia povinnosť
1. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa
vzniku poskytovania prechodného ubytovania a to na Mestskom úrade v Žiline vyplnením
registračného listu k dani za ubytovanie. Pri registrácii je povinný predložiť aktuálny výpis
z obchodného registra alebo živnostenský list, prípadne iný doklad, na základe ktorého
platiteľ vykonáva činnosť podliehajúcu dani za ubytovanie (originál alebo overená kópia,
nie starší ako tri mesiace).
2. V registračnom liste je platiteľ dane povinný uviesť, obchodné meno (u právnických osôb
názov), trvalý pobyt (u právnických osôb sídlo), rodné číslo, resp. IČO pre fyzické osoby (u
právnických osôb IČO), miesto podnikania a kontaktné údaje. Ďalej je platiteľ dane povinný
uviesť údaje o štatutárnom zástupcovi a zástupcovi na doručovanie písomností (ak je
zástupca na doručovanie odlišný od platiteľa, resp. štatutárneho zástupcu platiteľa)
v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje. Platiteľ
dane je povinný okrem kontaktných údajov v registračnom liste vyplniť aj údaje
o ubytovacom zariadení, kategorizáciu ubytovacieho zariadenia podľa osobitného predpisu
a ubytovaciu kapacitu (príloha č. 1).
3. Ak dôjde k zmenám v daňovej povinnosti, zmene údajov uvedených v registračnom liste,
alebo ak daňová povinnosť zanikne, je platiteľ dane povinný písomne túto skutočnosť
oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala (oznamovacia
povinnosť). Platiteľ dane je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu doručovania
písomností.
4. Správca dane pridelí zaregistrovanému daňovému subjektu evidenčné číslo platiteľa dane.
Toto číslo je platiteľ dane povinný uvádzať na všetkých dokladoch, ktoré bude vydávať pre
účely dane za ubytovanie pri písomnom a platobnom styku so správcom dane.
Článok 10
Povinnosti platiteľa dane
1. Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných alebo elektronickú evidenciu
ubytovaných, ktorá musí obsahovať tieto údaje o daňovníkovi:
a) meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo OP alebo cestovného dokladu, príp.
iný doklad totožnosti, u neplnoletej osoby dátum narodenia
b) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného,
c) dôvod oslobodenia od dane v prípade, ak ubytovaný je oslobodený podľa Článku 12.
2. Platiteľ dane je povinný viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie na území
mesta.
3. Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v jeho ubytovacom zariadení, doklad
o zaplatení, v ktorom okrem iného uvedie evidenčné číslo pridelené správcom dane, počet
osôb, počet prenocovaní a výšku dane.
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4. Platiteľ dane je povinný predložiť do 10. dňa nasledujúceho mesiaca správcovi dane
vyplnené hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí za predchádzajúci mesiac
za každé ubytovacie zariadenie na území mesta na samostatnom tlačive. Náležitosti hlásenia
stanoví správca dane (príloha č. 2).
Článok 11
Spôsob vyberania dane a platenia dane
1. Daň je splatná bez vyrubenia do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
2. Platiteľovi dane bude po registrácii u správcu dane pridelené evidenčné číslo k dani
za ubytovanie, číslo účtu, variabilný symbol (VS) pre účely platenia dane.
3. Daň sa platí na účet správcu dane, alebo v hotovosti do pokladnice Mesta Žilina.
Článok 12
Oslobodenie od dane
Od dane je oslobodená:
a) osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce
povolanie formou denného štúdia a je za tým účelom prechodne ubytovaná
v študentských domovoch a školských zariadeniach na území mesta Žilina,
b) nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom.
c.) osoba, ktorá je v zariadení, v ktorom sa odplatne prechodne ubytuje, prihlásená na
prechodný pobyt.
Skutočnosti oprávňujúce na oslobodenie od dane za ubytovanie sú osoby uplatňujúce si nárok
na oslobodenie povinné preukázať príslušným dokladom.
Článok 13
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa
03.11.2014 a bolo v zákonnej lehote vyvesené na úradnej tabuli Mesta Žilina.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani za ubytovanie sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 26/2011 o dani za ubytovanie.

Ing. Igor Choma
primátor
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Príloha č. 1

REGISTRAČNÝ LIST
VZNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI
OZNÁMENIE K DANI ZA UBYTOVANIE.
I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI:
Obchodné meno alebo názov (obchodné meno FO, názov podľa obchodného prípadne živnostenského registra)
Evidenčné číslo platiteľa dane (pridelí Mestský úrad v Žiline)

IČO

DIČ

Rodné číslo (vyplní FO)

Ulica, súpisné a orientačné číslo

Mesto (obec), PSČ

Adresa sídla
Ostatné
údaje

Doplňujúce
údaje

Banka (názov banky)

Číslo účtu

Kód banky

Štatutárny zástupca
(ak je zástupca na doručovanie
odlišný od platiteľa)

Adresa
štatutárneho
zástupcu

Telefón (mobil)

II. ODDIEL – ÚDAJE O UBYTOVACOM ZARIADENÍ
(v ktorom platiteľ poskytuje odplatné služby prechodného ubytovania):
Názov ubytovacieho zariadenia
Ulica, číslo, mesto, PSČ

Ubytovacie
zariadenie:

Kategória ubytovacieho zariadenia
(hotel, motel, ubytovňa, chata, penzión... )
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Ubytovacia kapacita
(uviesť počet lôžok)

III. ODDIEL – ÚDAJE O VZNIKU DAŇOVEJ POVINNOSTI PLATITEĽA:
Dátum začatia poskytovania prechodného
ubytovania

Svojím podpisom potvrdzujem (e) , že všetky uvedené údaje sú pravdivé
a zodpovedám (e) za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých a neúplných
údajov.
Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely dane za
ubytovanie podľa zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.

Dátum: ...................................................................................

...........................................................................................................

Pečiatka

podpis platiteľa dane

Informácie:
1. Registračný list - oznámenie k dani za ubytovanie doručuje platiteľ správcovi dane.
2. Platiteľ je povinný predložiť správcovi dane pri registrácii výpis z obchodného registra, alebo
živnostenský list (originál alebo overená kópia).
3. Platiteľ je povinný správcovi dane v rámci oznamovacej povinnosti ohlásiť písomne všetky
skutočnosti k dani za ubytovanie, prípadné zmeny alebo zánik daňovej povinnosti. Predkladať mesačne
hlásenia o počte ubytovaných vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca a uhradiť do 15. dňa
nasledujúceho mesiaca v hotovosti v pokladni MsÚ, prípadne prevodom na účet PRIMA BANKA
SLOVENSKO a. s., Pobočka Žilina:
Č. ú. 0330356069/5600, var. symbol: ..................................................., konšt. symbol: 0558
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Príloha č. 2

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí
pre právnické osoby (PO) a pre fyzické osoby (FO), ktoré poskytujú prechodné ubytovanie
daň za ubytovanie za obdobie ................................................/ .............................. (mesiac/rok)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––

Evidenčné číslo platiteľa dane: ...........................................................

Variabilný symbol: ...........................................................

(pridelené správcom dane)

Obchodné meno alebo názov:

IČO:

Vyplňuje PO a FO

..........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................

Adresa sídla
resp. podnikania ......................................................................................................................................................................................................................................................
Číslo telefónu .......................................................................... E-mail:
Názov ubytovacieho zariadenia:

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Adresa ubytovacieho zariadenia:
Mesto Žilina, ulica

...................................................................................................................................

súpisné/orientačné č.

.....................................................

Daňová povinnosť:
Počet ubytovaných hostí v mesiaci:

................................................................

Počet prenocovaní v mesiaci:

................................................................

Celková daň = počet prenocovaní x 1,00 € =

................................................................

Platiteľ svojim podpisom potvrdzuje, že všetky údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré
vzniknú uvedením nesprávnych údajov.
Správca dane môže vykonať v predmetnom ubytovacom zariadení kontrolu a platiteľ je povinný mu
predložiť príslušné doklady.

Dátum:

..................................................................

......................................................................................

Pečiatka
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podpis platiteľa dane

