
OBEC  DEDINA  MLÁDEŽE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Obec Dedina Mládeže v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §§ 37 až 43 a § 103 zákona  
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady  v znení neskorších predpisov    
  

vydáva: 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže 
č. 2/2012 

o dani za ubytovanie  
 

Čl.1 
Úvodné ustanovenie 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona  

č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti 
na § 43 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady  a drobné stavebné odpady v platnom znení  z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 
2013 daň za ubytovanie. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania 
a vyberania dane  za ubytovanie na území obce Dedina Mládeže počnúc dňom 01.01.2013. 
 

Čl. 2 
Sadzba dane 

 
1. Správca dane určí sadzbu dane na území obce Dedina Mládeže v sume 0,33 eura  
      za jedno prenocovanie za jednu osobu.  
 

Čl.3 
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, oznamovacia povinnosť 

a platenie dane 
 

1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie  
    poskytuje. 
2. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu na účely dane, ktorá obsahuje nasledovné údaje: 
    a) meno, priezvisko a rok narodenia ubytovaného, 
    b) miesto trvalého pobytu  a číslo dokladu totožnosti ubytovaného, 
    c) dátum príchodu a odchodu ubytovaného.    
3. Prevádzkovateľ je ďalej povinný:   
    a) vybrať daň pre správcu dane od daňovníka na základe potvrdenia o zaplatení,     
    b) predložiť správcovi dane v termíne do 15 dní po uplynutí mesiaca      
        hlásenie o vybratej dani, 
 4. Na základe predloženého hlásenia správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná   
     v lehote stanovenej rozhodnutím a je príjmom rozpočtu Obce Dedina Mládeže.  
 

 
 
 



Čl.4 
Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane 

 
1. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi doklad o zaplatení dane za ubytovanie, 
v ktorom vyznačí nasledovné údaje:  
a) sadzbu dane na osobu v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia 
b) počet prenocovaní 
c) počet osôb, ktoré prenocovali 
d) dátum od kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté 
e) výšku dane.  

 
Čl.5 

Záverečné ustanovenia 
 

 1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dedina Mládeže č. 2/2012 o dani za ubytovanie bolo   
     schválené Obecným zastupiteľstvom Dedina Mládeže na 20. zasadnutí dňa 12.12.2012  
     uznesením č. 153/2012 bod B/1. 
 2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dedina Mládeže č. 2/2012 o dani za ubytovanie  
     nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.  
3. VZN č.2/2012 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 13.12.2012. 
4. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani za ubytovanie sa zrušuje  
     Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.6/2011 o dani za ubytovanie.   
 
 
 
                                                                                  Ing., Bc. Gabriela Gönczölová, v.r. 
                                                                                                    starostka obce 
           
 
 
                                                                              
 
 
  
 
 
 


