
 
     Mesto Fiľakovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a ustanovení § 37 až  43  zákona č. 582/2004 Z.z. 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov  
                                                                   v y d á v a                                         
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA FI ĽAKOVO 
č. 2/2012 

O DANI ZA UBYTOVANIE 
 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky určovania a 
vyberania dane za ubytovanie (ďalej len „daň“) na území mesta Fiľakovo. 
 
(2) Správu dane vykonáva mesto Fiľakovo (ďalej len „správca dane“). 
 

§ 2 
Predmet dane 

 
(1) Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, 
ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis1) (ďalej len „zariadenie“). 
 
_____________________________________________ 

1) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky 
na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. 
 

 
§ 3 

Daňovník 
(1) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje (ďalej len 
„ubytovaný“). 
 

§ 4 
Základ dane 

(1) Základom dane je počet prenocovaní fyzickej osoby v zariadení. 
 

§ 5 
Sadzba dane 

(1) Sadzba dane je 0,35 eura na fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení. 
 

§ 6 
Vyberanie dane 

 
(1) Daň pre správcu dane vyberá platiteľ dane. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, 
ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje (ďalej len „prevádzkovateľ“). 
 

§ 7 
Povinnosti prevádzkovateľa 

 
(1) Prevádzkovateľ je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá musí byť registrovaná na Mestskom 
úrade vo Fiľakove alebo elektronickú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať tieto údaje : 
a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia ubytovaného, 
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b) číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho identitu 
ubytovaného, 
c) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného, 
d) dôvod oslobodenia od dane v prípade, ak ubytovaný je oslobodený podľa § 8 ods. 1, 
e) počet všetkých ubytovaných hostí v danom kalendárnom mesiaci, 
f) počet prenocovaní každého ubytovaného hosťa v danom kalendárnom mesiaci, 
g) počet prenocovaní všetkých ubytovaných hostí v danom kalendárnom mesiaci. 
 
(2) Údaje uvedené v odseku 1 je prevádzkovateľ povinný zapisovať v deň ubytovania, okrem údaja o 
dni odchodu daňovníka. Ukončenie ubytovania (deň odchodu daňovníka) je prevádzkovateľ povinný 
vyznačiť v knihe ubytovaných alebo v elektronicky vedenej evidencii 
ubytovaných ihneď po odchode daňovníka. 
 
(3) Prevádzkovateľ je ďalej povinný 
a) predkladať správcovi dane do 15. dňa v mesiaci mesačné vyúčtovanie dane za predchádzajúci 
kalendárny mesiac na tlačive uvedenom v prílohe č. 1, 
b) vybratú daň uhradiť na účet správcu dane alebo zaplatiť v hotovosti do pokladne správcu dane 
najneskôr do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac, 
c) podať na výzvu správcu dane potrebné vysvetlenia a predložiť požadované doklady podľa 
osobitného zákona2), 
d) oznámiť písomne správcovi dane vznik a zánik činnosti zariadenia najneskôr do 30 dní na tlačive 
uvedenom v prílohe č. 2, 
e) vydať na požiadanie daňovníka potvrdenie o zaplatení dane, 
f) dodržiavať podmienky pri stanovení dane a umožniť správcovi dane, osobe poverenej správcom 
dane vstup do prevádzkových priestorov, predložiť mu účtovné doklady a iné požadované údaje, 
ktoré súvisia s miestnou daňou, podať informácie a spolupracovať pri stanovení miestnej dane, alebo 
kontrole správnosti vykazovania. 
_____________________ 
2) Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 

§ 8 
Oslobodenie od dane  

 
(1) Od dane je oslobodená 
a) zdravotne ťažko postihnutá osoba vrátane sprievodcu, 
b) detí do 15 rokov,  
c) osoba staršia ako 70 rokov. 
 
(2) Daňovník, ktorý si uplatňuje oslobodenie, je povinný sa preukázať pri návšteve ubytovacieho 
zariadenia dokladom o dôvode oslobodenia od dane, inak mu oslobodenie nebude priznané. 
 
(3) Prevádzkovateľ preukazuje správcovi dane oslobodenie od dane na príslušnom účtovnom 
doklade3). Súčasťou účtovného dokladu je príloha preukazujúca odôvodnenosť poskytnutia 
oslobodenia od dane alebo zníženia dane. 
__________________ 
3) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 
 

§ 9 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyberanie dane, jej správneho vyberania a 
včasného poukazovania vykonáva správca dane. 
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(2) Kontrolu dodržiavania povinností ustanovených v § 7 ods. 1 okrem správcu dane je oprávnená 
vykonávať aj Mestská polícia vo Fiľakove.  
 
(3) Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia môže byť posúdené ako priestupok4) alebo 
ako správny delikt5). 
__________________ 
4) §46 a §48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
5) §13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
(4)  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove na 
svojom zasadnutí dňa 05.03.2012 uznesením MsZ č. 12. pod B/3). 
 
(5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2012. 
 
 
 
 
                                                                                                                           
                                                                                                                              v.r. 
                                                                                                                JUDr. Jaromír Kaličiak 
                                                                                                                       primátor mesta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené : 17.02.2012 
Počet pripomienok : 0 
Schválené: 05.03.2012 
Vyhlásené: 06.03.2012 
Nadobúda účinnosť: 01.04.2012 



                                                                                                             Príloha č. 1 k VZN č. 2/2012 
  

Mesačné vyú čtovanie dane za ubytovanie 
 
 

Mesiac/rok  Názov ubytovacieho 
zariadenia  

Adresa  Meno zodp. 
Osoby  Tel.   

Obchodné meno alebo názov prevádzkovate ľa pod ľa obchodného alebo živnostenského registra 

 

IČO  DIČ  Číslo ú čtu  

 
 

1. Ubytovaní celkom  

2. Z toho cudzinci celkom   

3. Počet prenocovaní celkom  

4. Z toho po čet prenocovaní  cudzincov celkom  

5. Počet ubytovaných, ktorí boli oslobodení  

6. Počet prenocovaní, ktoré boli oslobodené  

7. Z riadku 1 – po čet ubytovaných, na ktorých sa vz ťahuje da ňová povinnos ť  

8. 
Z riadku 3 – počet prenocovaní, ktoré podliehajú da ňovej povinnosti v  danom 
kalendárnom mesiaci (riadok 3 mínus riadok 6)  
 

 

9. Predpis – odvodová povinnos ť ubytovacieho zariadenia celkom (riadok 8 x 0,35 eu r)  eur  

 

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v mesa čnom vyú čtovaní dane za ubytovanie sú správne a úplné. 

 

Číslo ú čtu správcu dane 2915596059 / 0200 KS 0308 Variabilný symbol 
157  12 

(    doplni ť o mesiac napr. 
1,2,3. ) 

 
 

Vyplnené tla čivo zašlite na adresu správcu dane a vybratú da ň uhraďte na vyššie uvedený ú čet alebo 

zaplaťte v hotovosti do pokladne správcu dane najneskôr d o 15. dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny 

mesiac. 

 

Vo Fiľakovo d ňa        Vypracoval       

 dátum vyhotovenia   meno, priezvisko, funkcia 
zodpovednej osoby 

 
 
 
 

      

podpis a pečiatka 



 
Príloha č. 2 k VZN č. 2/2012 

 
 

 
O H L Á S E N I E 

vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia  
 
 
VZNIK/ ZÁNIK* činnosti ubytovacieho zariadenia 
 
Obchodné meno alebo názov prevádzkovate ľa 
pod ľa obchodného alebo živnostenského 
registra 

 

Adresa – ulica, číslo, PSČ  

IČO  

DIČ  

Banka, v ktorej je vedený ú čet 
prevádzkovate ľa  

Číslo ú čtu  

Názov ubytovacieho zariadenia  

Adresa – ulica, číslo, PSČ  

Dátum začatia činnosti ubytovacieho 
zariadenia  

Dátum ukon čenia činnosti ubytovacieho 
zariadenia  

Ubytovacia kapacita  

Meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby   

Číslo telefónu  

* Nehodiace sa preškrtnite 
 

 
Prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a ú plné. 

 
 
 

 
 
Vo Fiľakove  .........................                                                 ....................................................... 
                 podpis zodpovednej osoby 
                  a pečiatka 
 
 
 
 


