MESTO RAJEC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2007

- o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie
v Meste Rajec
§1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Rajci podľa § 11 ods.4 písm.d) zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č.
582/2004 Z.z.o miestnych daniach s účinnosťou od 1.januára 2008 vyrubuje daň za
ubytovanie podľa nasledovných ustanovení:
§2
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím pre miestnu daň za ubytovanie je kalendárny rok.
§3
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v zariadení poskytujúcom tieto služby na základe oprávnenia na ich poskytovanie, napríklad:
ubytovanie v hoteli, moteli, campingu, ubytovanie v súkromí, v prázdninovom byte a
podobne.
§4
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení/v súkromí odplatne prechodne
ubytuje.
§5
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§6
Sadzba dane
Mesto Rajec určuje sadzbu dane na 10,- Sk na osobu a jedno prenocovanie.
§7
Vyberanie a platenie dane
1/ Platiteľom dane za ubytovanie je poskytovateľ odplatného prechodného ubytovania.
2/ Pre účel vyberania dane za ubytovanie poskytovateľ poskytujúci odplatné prechodné
ubytovanie vedie preukaznú evidenciu o počte ubytovaných hostí a o počte prenocovaní. Na
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tento účel si prevádzkovateľ zaregistruje na MsÚ-Rajec-finančné oddelenie knihu
ubytovaných hostí s očíslovanými stránkami.
3/ Daň za ubytovanie priznáva a vyberá poskytovateľ prechodného ubytovania na Mestský
úrad-Rajec-finančné oddelenie, na formulári určenom Mestom Rajec, do 5 pracovných dní po
uplynutí 30.6. a 31.12.kalendárneho roka.
4/
Platiteľ platí daň za ubytovanie na základe priznania do 15 kalendárnych dní odo dňa
doručenia.
§8
Oslobodenie od dane za ubytovanie
Od dane za ubytovanie sú oslobodení:
1/ deti do 5 rokov
2/ žiaci počas oficiálnych školských akcií „školy v prírode“.
§9
Sankcie za nedodržiavanie nariadenia
Za porušenie §-u 7 odst.2. tohoto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za
prechodné ubytovanie, tj. nedodržanie vedenia preukaznej evidencie o počte ubytovaných
hostí a prenocovaní, môže uložiť Mesto Rajec pokutu vo výške 10.000,-Sk.
Za porušenie ostatných ustanovení VZN môže uložiť pokutu minimálne: 200,-Sk
fyzickej osobe a 2.000,-Sk právnickej osobe, maximálne do výšky vyrúbenej dane.
§ 10

Záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon č.582/2004 Z.z.
2) Správu miestnej dane vykonáva Mesto Rajec podľa ustanovení zákona č.511/92 Zb. o
správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
3) Toto Všeobecne záväzné nariadnenie Mesta Rajec bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Rajci č. 115/2007 dňa 13.12.2007.
4) Toto všeobecné záväzné nariadenie(VZN) nadobúda účinnosť dňom 1.1.2008.
5) Dňom účinnosti tohoto VZN končí účinnosť VZN č.7/2006.
V Rajci, dňa 13.12.2007
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta
Vyvesené dňa: 14.12.2007
Zvesené dňa: .......................
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