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Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Viničky 

č. 1/2019 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
 

Návrh Dodatku k VZN 

- Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 22.02.2022 

- Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 22.02.2022 

- Zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 22.02.2022 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Dodatku k VZN do 

(včítane): 
9.3.2022 

Doručené pripomienky (počet): 0 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku k VZN uskutočnené 

dňa: 
6.4.2022 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku k VZN doručené 

poslancom dňa: 
6.4.2022 

 

 

Dodatok k VZN schválené Obecným zastupiteľstvom dňa: 

pod č.: 

6.4.2022 

4/28/2022 

Dodatok k VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 19.4.2022 

Dodatok k VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa: 19.4.2022 

Dodatok k VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce  od: 

          do: 

19.4.2022 

03.5.2022 

Dodatok k VZN zverejnené na internetovej adrese obce dňa: 19.4.2022 

Dodatok k VZN nadobúda účinnosť dňom: 3.5.2022 

 

 

 

 

Michal T a k á č  

   starosta obce 

 
  



Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Viničky 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady č. 1/2019 
 

vydaný v súlade s ustanoveniami zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods. 1 a 

§ 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Viničkách na svojom zasadnutí dňa 6.4.2022 uznesením číslo 4/28/2022 

uznieslo, že: 

 

Šiesta časť – Daň za ubytovanie sa mení nasledovne: 

 

 

ŠIESTA ČASŤ 

 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 
Článok 25 

Predmet dane 
 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzických osôb v ubytovacom 

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

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

poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe. 

 

Článok 26 

Daňovník a platiteľ dane 
 

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

 

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe 

poskytuje. Ak nemožno určiť prevádzkovateľa zariadenia, platiteľom dane je vlastník nehnuteľnosti 

alebo jej časti, v ktorej sa odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. Ak je 

nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, vo vlastníctve 

viacerých osôb, platiteľom dane je každý z nich a za daň ručia spoločne a nerozdielne. 

 

Článok 27 

Základ dane 
 

Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní jedného daňovníka u jedného 

platiteľa dane v jednom kalendárnom roku. 

 

Článok 28 

Sadzba dane 
 

Správca dane určuje sadzbu dane na 0,35 EUR na osobu a prenocovanie. 

 

 

 

 

 



Článok 29 

Oznamovacia povinnosť 
 

Platiteľ dane je povinný vykonávať oznamovaciu povinnosť podľa §41a, ods. 1 zákona č. 582/2004 

Z.z. a viesť podrobnú evidenciu fyzických osôb, ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie 

poskytnuté podľa §41a, ods. 2 zákona č. 582/2004. 

 

Platiteľ dane je povinný oznámiť základ dane správcovi dane štvrťročne, do 15 dní po skončení 

príslušného štvrťroka na tlačive „Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí“, ktoré 

tvorí prílohu tohto VZN. 

 

 

Článok 30 

Spôsob a lehota platenia dane 
 

Daň za ubytovanie je splatná bez vyrubenia do 20. dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka za 

predchádzajúci štvrťrok správcovi dane na číslo účtu SK41 0200 0000 0000 1482 3622 alebo 

v hotovosti do pokladne obce.  

 

 

Článok 31 

Paušálna daň, oslobodenie a zníženie dane 

 

Správca dane neustanovuje paušálnu daň za ubytovanie, oslobodenie, ani zníženie dane za 

ubytovanie. 

 

 

 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Viničky sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo vo Viničkách na svojom zasadnutí dňa 6.4.2022 prijatím uznesenia č. 4/28/2022. 

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 3.5.2022. 

3. Dňom účinnosti tohto dodatku č. 3 k VZN č. 1/2019 sa mení šiesta časť – Daň za ubytovanie 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Viničky č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predošlé znenie šiestej časti sa ruší. 

 

 

 

 

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

                 Michal Takáč 

starosta obce 

 


