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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa na základe ustanovenia § 4 ods.1 a § 6 ods.1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Mesto Brezno ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto nariadením ukladá miestnu daň za
ubytovanie ( ďalej len „daň“ ), určuje sadzbu dane, stanovuje spôsob preukazovania vzniku
a zániku daňovej povinnosti k dani, podrobnosti oznamovacej povinnosti, oslobodenie od dane a
spôsob vyberania a platenia dane.
§2
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis 1) ; (napr. hotel, horský hotel, motel, botel,
penzión, turistická ubytovňa, chatová osada, kemping, ubytovanie v súkromí), (ďalej len
„zariadenie“).
§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§4
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§5
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,40 eura na osobu a prenocovanie daňovníka.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti, vyberanie dane
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania zariadenia, ktoré poskytuje služby
prechodného ubytovania a zaniká dňom ukončenia jeho prevádzkovania.
2. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
___________________________________________________
1) § 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č.277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie
zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried .
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§7
Oznamovacia povinnosť platiteľa dane
1. Platiteľ dane je povinný písomne podať oznámenie správcovi dane o prevádzkovaní zariadenia,
ktoré poskytuje služby prechodného ubytovania ( ďalej len registrácia), prvý krát do 31.januára
2012, ináč do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
2. Platiteľ dane, ak ide o fyzickú osobu, je povinný v rámci oznámenia vyplniť tieto údaje:
meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak sa platiteľ
dane nezdržuje na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, resp. dátum narodenia (ak ide o
fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR), miesto podnikania. Platiteľ dane je
povinný uviesť čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné
prostriedky z jeho činnosti.
3. Platiteľ dane, ak ide o právnickú osobu, alebo fyzickú osobu podnikajúcu, je povinný v rámci
oznámenia vyplniť tieto údaje:
obchodné meno, názov , IČO, DIČ; ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká uvádza sa aj rodné
číslo platiteľa dane, sídlo, miesto podnikania. Ďalej je platiteľ dane povinný uviesť údaje o
štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno,
priezvisko, rodné číslo, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu. Platiteľ dane je povinný uviesť
čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z jeho
činnosti.
4. Platiteľ dane povinný k oznámeniu doložiť aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenský list, prípadne iný doklad, na základe ktorého platiteľ vykonáva činnosť podliehajúcu
dani za ubytovanie.
5. Platiteľ dane je povinný okrem kontaktných údajov v oznámení vyplniť aj údaje o ubytovacom
zariadení, kategorizáciu ubytovacieho zariadenia podľa osobitného predpisu, vzťah k
nehnuteľnosti, v ktorej sa poskytuje prechodné ubytovanie a ubytovaciu kapacitu.
6. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti, zmene údajov uvedených v oznámení, 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 názvu ubytovacieho zariadenia, zmenu adresy sídla platiteľa
dane a zmenu adresy doručovania písomností.
§8
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
1. Platiteľ dane je povinný na účely dane viesť preukaznú evidenciu ubytovaných hostí v písomnej
alebo elektronickej forme (ďalej len kniha ubytovaných) pre potreby kontroly dane za ubytovanie a
mať v nej zapísaných všetkých hostí, vrátane detí a dbať na to, aby kniha ubytovaných obsahovala
minimálne tieto základné údaje o daňovníkovi: meno, priezvisko, titul, úplná adresa ubytovanej
osoby s dňom príchodu, dňom odchodu a počet prenocovaní. Platiteľ dane je povinný viesť
samostatnú knihu ubytovaných za každé ubytovacie zariadenie na území mesta.
2. Údaje uvedené v odseku 1 je platiteľ dane povinný zaevidovať v deň ubytovania daňovníka
v zariadení platiteľa dane. Dátum odchodu daňovníka je platiteľ dane povinný vyznačiť v evidencii
v deň odchodu daňovníka.
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3. Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane ku kontrole evidenciu podľa ods. 1 a účtovnú
evidenciu týkajúcu sa dane za ubytovanie, alebo na výzvu správcu dane na kontrolu.
4. Do 10. kalendárneho dňa po skončení mesiaca je platiteľ dane povinný predložiť správcovi
dane vyplnené hlásenie o počte ubytovaných hostí, o počte prenocovaní, a o vybratej dani za
predchádzajúci kalendárny mesiac, za každé ubytovacie zariadenie na území mesta na samostatnom
tlačive.
5. Platiteľ dane je povinný od každého daňovníka, ktorý sa ubytuje v ubytovacom zariadení vybrať
daň za ubytovanie v súlade s týmto nariadením a vydať mu doklad o zaplatení dane za ubytovanie,
ktoré musí obsahovať minimálne tieto náležitosti: obchodné meno, názov prevádzkovateľa
ubytovacieho zariadenia, počet prenocovaní, sadzbu dane a sumu vybratej dane.
§9
Spôsob vyberania dane
Daň za ubytovanie v ustanovenej výške pre mesto vyberá a ručí zaň platiteľ dane.
§ 10
Platenie dane
1. Daň je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia kalendárneho mesiaca.
2. Po registrácii, bude platiteľovi dane oznámené daňové identifikačné číslo, číslo účtu správcu
dane, variabilný symbol (VS) a konštantný symbol (KS) pre účely platenia dane.
3. Daň možno zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov:
a) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane,
b) platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu u správcu dane,
c) v hotovosti do pokladne správcu dane.
§ 11
Účinnosť nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012.

