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Obecné zastupiteľstvo obce Partizánska Ľupča na základe originálneho výkonu samosprávy
podl'a & 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v
spojení s ustanovením š 36 zákona NR SR 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 (ďalej len „VZN").

VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIE

č.6/2019,
o miestnej dani za ubytovanie na území obce Partizánska Ľupča.

vlánok 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za ubytovanie sú ustanovené v š 37 až 9 43 zákona NR
SR 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").

vlánok 2

Základné ustanovenia

Obec Partizánska Ľupča ako správca dane (ďalej len „správca dane") týmto VZN a za
podmienok určených zákonom a týmto VZN zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2020 miestnu daň
za ubytovanie na územíobce Partizánska Ľupča.

Článok 3
Predmetom tohto

Predmet úpravy

VZN

je určenie náležitosti miestnej dane za ubytovanie na území obce
Partizánska Ľupča podl'a splnomocňovaciehoustanovenia 5 43 zákona správcom dane.
VZN
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vlánok 4

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

vlánok 5
1.

Vymedzenie predmetu dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podl'a
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“).

&

754 až 759

zariadenie : hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný
dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných

2. Ubytovacie

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 6

Základ dane

Základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní.

Článok 7

Sadzby dane

Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,60 € za osobu a prenocovanie.

Článok 8

Náležitosti oznamovacej povinnosti

1.

Platíteľ dane má oznamovaciu povinnosť pri vzniku a zániku činnosti ubytovacieho
zariadenia.

2.

Platitel'dane je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti obci do 30 dní
od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedenom v prílohe
č. 1 tohto nariadenia.

3. Daňová

povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného
ubytovania v ubytovacom zariadení uvedenom v š 37 zákona o miestnych daniach a
poplatku.

dane je povinný viesť knihu ubytovaných alebo elektronickú evidenciu
ubytovaných, ktorá obsahuje:

4. Platítel'

a)

meno a priezvisko ubytovaného, trvalý pobyt,
alebo pasu, alebo iného dokladu preukazujúceho identitu ubytovaného, u
neplnoletej osoby dátum narodenia, číslo preukazu fyzickej osoby, ktorá je
držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo

b) čislo OP
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držiteľom

preukazu
sprievodcom
c)

a

za

fyzickej

ubytovanie na území obce Partizánska Ľupča.

osoby s ťažkým

zdravotným

postihnutím so

dátum príchodu a odchodu a výšku vybratého poplatku.

knihe ubytovaných je platiteľdane povinný očíslovať strany a predložiť správcovi dane
pri vzniku daňovej povinnosti knihu ubytovaných na overenie.

V

uvedené v odseku 4 je platiteľ dane povinný zapisovať v deň ubytovania sa hosťa,
okrem údaja 0 dni odchodu ubytovaného. Ukončenie pobytu hosťa je platiteľ dane
povinný vyznačiť v evidencii ihneď po odchode hosťa.

5. Údaje

Článok 9
1.

Spôsob a lehota vyberania miestnej dane za ubytovanie a jej odvod

Platiteľ dane je povinný predkladať správcovi dane v termíne do 30. dňa v mesiaci za
uplynulý kalendárny štvrťrok hlásenie o vybratej dani, ktoré je uvedené v prílohe č. 2

tohto

VZN.

dane je povinný na výzvu správcu dane podať potrebné vysvetlenie
požadované doklady.

2. Platiteľ

3.

a

predložiť

Platiteľdane poukáže vybratú daň:
účet správcu dane vedený vPRlMA BANKE Slovensko, a.s.
1607573002/5600, IBAN SK72 5600 0000 0016 0757 3002

a) na

b)

4.

č.

účtu:

alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu najneskôr do 30. dňa v mesiaci za
uplynulý kalendárny štvrťrok,

Platiteľdane na požiadanie ubytovaného vydá potvrdenie o zaplatení dane.
Článok 10

1. Od

Oslobodenie od dane

dane sú oslobodení:

a) žiaci ubytovaní v

internátnych školách

b)

študenti stredných škôl ubytovanív študentských domovoch a internátoch

c)

študenti vysokých škôl ubytovanív študentských domovoch
Článok 11

a

internátoch.

Zrušovacie ustanovenie

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie Obec Partizánska Ľupča č. 2/2009 a 6/2012 o miestnej dani za
ubytovanie.
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miestnej dani za ubytovanie na územíobce Partizánska Ľupča.

Článok 12

Záverečné ustanovenie

1.

Obecné zastupiteľstvo obce Partizánska Ľupča sa na tomto Všeobecne záväznom
nariadení o miestnej dani za ubytovanie uznieslo dňa: 12.12.2019.

2.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli.

3.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.

V

Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

podpísané dňa 12.12.2019
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Príloha č. 1

Oznámenie vzniku daňovej povinnosti k miestnej dani za ubytovanie
podl'a zákona č.

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady a všeobecne záväzného nariadenia obce Partizánska Ľupča č. 6/2019 o
miestnych daniach

Vznik daňovej povinnosti

[|

Zánik daňovej povinnosti

']

Zmena daňovej povinnosti

|. ÚDAJE
A)

o

['

DANOVNÍKOVI

akje právnická soba, fyzická osoba podnikatel

!

Obchodné meno
(plný názov organizácie)
Sídlo

(adresa vrátane

PSČ)

Štatutárny zástupca
|Čo, DIČ
Rodné číslo (FO)
Telefónny kontakt, e-mail
Bankové spojenie

B)

akje fyzická osoba nepodnikateľ
Titul,

meno a priezvisko, rodné číslo

Adresa trvalého pobytu aj s PSČ
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Adresa prechodného pobytu, ak má
daňovník trvalý pobyt mimo obce
Partizánska Ľupča
Telefónny kontakt, e-mail

||. ODDIEL - ÚDA] o UBYTOVACOM ZARIADENÍ
Názov ubytovacieho zariadenia
Adresa ubytovacieho zariadenia
Zariadenie je vlastníctvom
(aktuálna adresa a kontakt na vlastníka

)

Kategória ubytovacieho zariadenia
Kapacůa
Zodpovedná osoba za vedenie zariadenia
Telefónny kontakt, e-mail
Dátum začatia poskytovania ubytovania
Kontaktná osoba a adresa na doručenie
písomnosti

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú pravdivé a správne a som si vedomý
právnych následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia.

V

Partizánskej Ľupči, dňa
podpis a pečiatka daňovníka

Osobné údaje daňovníka sú v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmetom daňového tajomstva a môžu byť spracované výlučne na
účely daňového konania.
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Príloha č. 2

Hlásenie o počte ubytovaných
|. ÚDAJE

o

DANOVNÍKOVI

A) akje právnická

soba, fyzická osoba podnikateľ

Obchodné meno
(plný názov organizácie)
Sídlo (adresa

vrátane

PSČ)

Štatutárny zástupca

|čo, DIČ
Rodné čislo (FO)
Telefónny kontakt, e-mail
Bankové spojenie

B)

akje fyzická osoba nepodnikateľ
Titul,

meno a priezvisko, rodné číslo

Adresa trvalého pobytu aj s PSČ
Adresa prechodného pobytu ak má
daňovník trvalý pobyt mimo obce
Partizánska Ľupča
Telefónny kontakt, e-mail

|||. ODDIEL- ÚDAJ o

UBYTOVACOM ZARIADENÍ

Názov ubytovacieho zariadenia
Adresa ubytovacieho zariadenia
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Zariadenie je vlastníctvom
(aktuálna adresa a kontakt na vlastníka

)

Kategória ubytovacieho zariadenia
Kapacita
Zodpovedná osoba za vedenie zariadenia
Telefónny kontakt, e—mail
Dátum začatia poskytovania ubytovania
Kontaktná osoba a adresa na doručenie
písomnosti

IV. ODDIEL

- ÚDAJE,

pre učtáreň obce, kontrolný orgán obce a štatistiku

Ubytovaní hostia

Počet prenocovaní

Daňová povinnosť

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú pravdivé a správne a som si vedomý
právnych následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia.

V

Partizánskej Ľupči, dňa
podpis a pečiatka daňovníka

Osobné údaje daňovníka sú v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmetom daňového tajomstva a môžu byť spracované výlučne na
účely daňového konania.
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