VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ TEPLICE O MIESTNYCH
DANIACH ZA PSA, ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA ZA
UBYTOVANIE, ZA PREDAJNÉ AUTOMATY, ZA NEVÝHERNÉ HRACIE
PRÍSTROJE A O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Č. 2/2014
Obec Sklené Teplice, Obecné zastupiteľstvo v Sklených Tepliciach v zmysle § 4 ods. 3 písm.
c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým určuje pre rok 2014
na území Obce Sklené Teplice:
(1) Podmienky určovania, vyberania, sadzby miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a oslobodenie od miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(2) Zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2014.

PRVÁ ČASŤ
MIESTNE DANE
Obecné zastupiteľstvo v Sklených Tepliciach podľa §11 ods. 4 písm. d zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že
v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a
s účinnosťou od 1.januára 2014:
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za ubytovanie
d) daň za predajné automaty
e) daň za nevýherné hracie prístroje

Článok I
DAŇ ZA PSA
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§2
Predmet dane
Predmetom je určenie náležitostí miestnej dani za psa podľa splnomocňovacieho ustanovenia
§ 29 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.
§3
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
2,000 € ročne za každého chovaného psa na území Obce Sklené Teplice.

Článok II
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§4
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v § 30
až 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§5
Predmet dane
Predmetom je určenie náležitosti miestnej dani za užívanie verejného priestranstva podľa
splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.
§6
Vymedzenie predmetu dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce, a to:
Priestranstvo pri obecnom úrade, parcela C-KN č. 130, parcela C-KN č. 131, parcela C-KN
č.135 a parcela C-KNč.136
Parkovisko, parcela E-KN č. 57/1, parcela E-KN č. 57/2

§7
Sadzba dane
1.

Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za
každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň
nasledovne 0,500 EUR.
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§8
Náležitosti oznamovacej povinnosti
1.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

2.

V oznámení daňovník uvedie:
a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
b) právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania
verejného priestranstva.
§9
Oslobodenie od dane

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré
užívajú verejné priestranstvo na:
a) akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely
b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania
vstupného
c) predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných
trhoch
d) akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec

Článok III
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 10
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za ubytovanie sú ustanovené v § 37 až 43 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 11
Predmet dane
Predmetom je určenie náležitosti miestnej dane za ubytovanie podľa splnomocňovacieho
ustanovenia § 43 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.
§ 12
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
1.

Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje
odplatné prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomne oznámenie
o začatí a skončení prevádzkovania tohto zariadenia, resp. zmeny už ohlásených údajov
v lehote do 15 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
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2.

3.

Platiteľ dane poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie v súkromí je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti uviesť:
a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o fyzickú
osobu
b) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov
ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
Platiteľ dane - právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti uviesť:
a) obchodné meno, IČO, sídlo, resp. miesto podnikania a kontaktné údaje,
b) údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomnosti v rozsahu
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,
c) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov
ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
§ 13
Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane 1,000 EUR na osobu a prenocovanie.

§ 14
Oslobodenie od platenia dane
Správca dane oslobodzuje od platenia dane za ubytovanie fyzické osoby mladšie ako 15
rokov.
§ 15
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie
pre účely dane
1.

2.

Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území obce
evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme. Pre potreby kontroly
dane za ubytovanie musí evidencia obsahovať mená a priezviská, dátumy narodenia, čísla
dokladov totožnosti všetkých ubytovaných osôb s adresami ich trvalého pobytu, vrátane
údajov o dátumoch prenocovania (deň príchodu a deň odchodu).
Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane bez zbytočného odkladu predložiť pre
účely kontroly evidenciu podľa ods. 1/ tohto paragrafu.
§ 16
Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane

Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi, t.j. osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom
zariadení 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 do kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté
e) výšku dane.
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§ 17
Spôsob a lehota odvodu dane
1.

2.

3.
4.
5.

Platiteľ dane je povinný do 15 dní po ukončení mesiaca predložiť správcovi dane
písomné oznámenie k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb za predchádzajúci
mesiac, za každé ubytovacie zariadenie na území obce samostatne.
Ak v zdaňovacom období nenastala skutočnosť, ktorá je predmetom dane, je platiteľ dane
povinný predložiť do 15 dní po ukončení mesiaca negatívny výkaz ako aj knihu
ubytovaných hostí k nahliadnutiu.
Náležitosti oznámenia podľa ods. 1/ sú uvedené v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia
mesiaca za predchádzajúci mesiac.
Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom na účet správcu dane
číslo účtu 6621422/0200, vedenom v peňažnom ústave VÚB banka, pobočka Žiar nad
Hronom, alebo hotovostným vkladom v pokladni Obecného úradu Sklené Teplice, č. 161,
966 03 Sklené Teplice.

Článok IV
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 18
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za predajné automaty sú ustanovené v § 44 až 51 zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 19
Predmet dane
Predmetom je určenie náležitosti miestnej dani za predajné automaty
splnomocňovacieho ustanovenia § 51 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

podľa

§ 20
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 35,000 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 21
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných
automatov
1.

2.

Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde
musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO,
dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo.
Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
predajných automatov.
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Článok V
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 22
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje sú ustanovené v § 52 až 59
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 23
Predmet dane
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za
nevýherné hracie prístroje podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 59 zákona č. 582/2004
Z.z. správcom dane.
§ 24
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 50,000 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny
rok.
§ 25
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných
hracích prístrojov
1. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu
nevýherných hracích prístrojov v rozsahu údajov:
a) výrobné číslo prístroja
b) dátum začatia prevádzkovania prístroja
c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ)
2.
3.

Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť
evidencie nevýherných hracích prístrojov.
Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na
štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa,
podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného
a výrobné číslo.

inventárny zoznam
viditeľnom mieste
sídlo resp. miesto
hracieho prístroja

DRUHÁ ČASŤ
MIESTNY POPLATOK
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
Obec Sklené Teplice, Obecné zastupiteľstvo v Sklených Tepliciach v zmysle § 4 ods. 3 písm.
c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004
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Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2014
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§2
Predmet úpravy miestneho poplatku
1.
2.

3.

Predmetom je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z..
Táto časť všeobecne záväzného nariadenia upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
Zdaňovacím obdobím poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je
kalendárny rok.
§3
Poplatník a platiteľ poplatku

1.

Poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad,
trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území
obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností
ako vodná plocha (ďalej len „ nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce
na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.

2.

Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca
alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca
súhlasí.
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.

3.

Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

4.

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v paragrafe 3
odst. 1 a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
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§4
Oznamovacia povinnosť
l.
Poplatník je povinný zapojiť sa do systému zberu odpadov zavedeného v obci a splniť
si oznamovaciu povinnosť do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti a od
skončenia zdaňovacieho obdobia, ak v priebehu tohto obdobia došlo k zmene už ohlásených
údajov.
2.
Poplatník je povinný oznámiť obci:
a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
( ďalej len identifikačné údaje), v prípade určeného zástupcu podľa § 3 odsek 2 aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácností a ak je poplatníkom osoba podľa § 3
odst.1 písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena,
sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo. V prípade určeného zástupcu podľa § 3
odst. 2 tohto nariadenia aj identifikačné údaje za ostatných poplatníkov bytového domu
písomnou formou. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.
b) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie poplatku.
3. Pre určenie poplatku je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Všetky
zmeny potrebné k určeniu poplatku je poplatník povinný ohlásiť správcovi dane najneskôr do
31. januára zdaňovacieho obdobia.
4. Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť, nepredloží alebo odmietne predložiť
potrebné údaje pre určenie poplatku za komunálne odpady obec určí poplatok podľa
pomôcok. Na postup obce pri určovaní miestnej dane alebo poplatku podľa pomôcok sa
vzťahuje osobitný predpis.
§5
Množstvový zber
V obci Sklené Teplice je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby –
podnikateľov.

1.

2.

1.

2.

§6
Sadzby poplatku
Obec Sklené Teplice stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,022 EUR za
jeden liter (alebo jeden kilogram) komunálnych odpadov alebo drobných stavebných
odpadov.
Obec Sklené Teplice stanovuje sadzbu poplatku 0,044 EUR za osobu a kalendárny deň
v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber.
§7
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím - platobným
výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v
lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
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§8
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere
1.

Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok na základe písomného
predpisu doručeného Obcou.
Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ
v písomnej forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom alebo
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Sklených Tepliciach.

2.

§9
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti,
ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia a to zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu,
alebo zánik práva užívania nehnuteľností

1.

2.

3.

Obec ustanovuje v zmysle § 82 zákona, že na základe podanej žiadosti poplatníka zníži
ročný poplatok za osobu v bežnom zdaňovacom období o 4,000 EUR

a/
b/

c/

ak poplatník je občanom nad 70 rokov
ak poplatník vlastní alebo užíva nehnuteľnosť a na území obce sa nezdržiava viac
ako 90 dní v zdaňovacom období .
Dokladmi preukazujúcimi dôvod zníženia poplatku sú napr. potvrdenia,
rozhodnutia, vyhlásenia, pracovné zmluvy, doklady o štúdiu a pod., z ktorých
jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Sklené Teplice.
ak poplatník vlastní alebo užíva záhradu, vinice, ovocný sad, trvale trávnatý porast
na iný účel ako na podnikanie.

4. Obec ustanovuje v zmysle § 82 zákona, že na základe podanej žiadosti poplatníka
odpustí poplatok v bežnom zdaňovacom období ak poplatník vlastní alebo užíva
nehnuteľnosť a na území obce sa nezdržiava viac ako 90 dní v zdaňovacom období.
Dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia je výpis odpočtu elektrickej energie
s nulovou spotrebou v nehnuteľnosti za zdaňovacie obdobie .
5. Doklad preukazujúci zníženie alebo odpustenie poplatku nie je možné nahradiť
čestným vyhlásením poplatníka.
6. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie
poplatku do 30.11. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote
nepredloží príslušné doklady podľa ods. 3 a ods. 4 , nárok na zníženie poplatku za toto
obdobie zaniká.
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TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§1
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sklené Teplice č. 2/2013
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§2
Záverečné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Sklených Tepliciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom
zasadnutí dňa 12.12.2013 uznesením č. 8/2013.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014.

Ing. Ľubomír Meliš
starosta obce

Návrh zverejnený na internetovej stránke obce www.sklene-teplice.sk a vyvesením na úradnej
tabuli dňa 21.11. 2013.
Zvesené dňa 12.12.2013
Pripomienky k tomuto VZN možno podať písomne alebo ústne do zápisnice na Obecný úrad,
č. 161, 966 03 Sklené Teplice alebo elektronickou poštou na adresu starosta@skleneteplice.sk do 02. 12. 2013.
Vyhlásené: vyvesením na úradnej tabuli a domovskej stránke obce dňa 113.12.2013

Zvesené dňa 7.1.2014
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Príloha č.1

Oznámenie k dani za ubytovanie o počte
ubytovaných osôb – daň za ubytovanie
Platiteľ dane: ................................................................................................
Názov ubytovacieho zariadenia:....................................................................
Adresa:...........................................................................................................
Štatutárny zástupca:.......................................................................................
IČO:.........................
DIČ:.........................
Výkaz sa podáva za obdobie (od-do):.................................................podľa knihy ubytovaných
Zdaňovacie obdobie (mesiac):........................................................
A

B

C
Sadzba dane

Počet daňovníkov,
za ktorých sa platí daň

D=BxC

Odvod obci
Počet prenocovaní
(základ dane)

1,- €
E
Počet oslobodených

F
Počet prenocovaní
oslobodených od dane
za ubytovanie

G = A+E

H = B+F

Počet ubytovaných spolu

Počet prenocovaní spolu

V.................................... dňa.............................
Výkaz vystavil:...................................................

.....................................
Pečiatka platiteľa dane

...............................................................
Podpis oprávnenej osoby platiteľa dane
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