VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA RAJEC
č. 9/2021
O DANI ZA UBYTOVANIE
Mesto Rajec v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 40, § 4l, § 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 ustanovuje
§1
Základné ustanovenie
l. 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 zákon č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2022 daň za ubytovanie.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za
ubytovanie na území mesta Rajec v zdaňovacom období. Zdaňovacím obdobím pre daň za
ubytovanie je kalendárny rok.
§2
Sadzba dane
1. Mesto Rajec určuje sadzbu dane na 0,40 € na osobu a jedno prenocovanie.
§3
Platenie dane
1. Daň za ubytovanie vyberá prevádzkovateľ prechodného ubytovania a je povinný
pravdivo vyhotoviť „Hlásenie“ k dani za ubytovanie (príloha č.1), podľa písomnej evidencie
a výpočtu dane do 10 pracovných dní po uplynutí 31.decembra kalendárneho roka.
2. Daň za ubytovanie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia :
a) v hotovosti do pokladne mesta,
b) bezhotovostne na účet vo VÚB číslo SK46 0200 0000 0000 2362 1432.
§4
Evidencia dane za ubytovanie
1. Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia poskytujúceho odplatné prechodné
ubytovanie je povinný registrovať sa na Mestskom úrade Rajec do 15 dní od začatia činnosti
(príloha č. 2).
2. Platiteľ dane je povinný viesť písomnú evidenciu o počte osôb a prenocovaní za
sledované obdobie v „knihe ubytovaných“ v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len kniha)
pre potreby kontroly dane za ubytovanie, mať v nej zapísaných všetkých hostí a dbať na to, aby
kniha obsahovala minimálne tieto základné údaje o daňovníkovi: meno a priezvisko, úplná adresa
ubytovanej osoby s dňom príchodu, deň odchodu a počet prenocovaní. Platiteľ je povinný viesť
samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie na území mesta.
3. Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad, v

ktorom vyznačí daňovníka, počet osôb, počet prenocovaní, dátum odkedy a dokedy bolo
prechodné ubytovanie poskytnuté.
4. Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane na požiadanie pri kontrole knihu
ubytovaných a účtovné doklady preukazujúce úhradu dane ubytovanými osobami.

5. Ak nastane zmena v daňovej povinnosti alebo táto povinnosť zanikne, je daňovník
povinný nové skutočnosti oznámiť Mestskému úradu v Rajci do 15 dní odo dňa ich vzniku.
§5
Oslobodenie od dane za ubytovanie
1. Od dane za ubytovanie sú oslobodení:
a) deti do 5 rokov,
b) žiaci počas oficiálnych školských akcií "školy v prírode".
§6
Záverečné ustanovenie
l. Pokiaľ toto Všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní a
konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon č.
563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Týmto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 z 12.12.2019 o dani za
ubytovanie.
3. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Rajci dňa 02.12.2021
uznesením č. 103/2021 a nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Ing. Milan Lipka
primátor mesta

Príloha č. 1
Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie

Platiteľ dane
Meno a priezvisko/obchodné meno* ...............................................................................................
Adresa/sídlo spoločnosti* .............................................................................................................
Telefónne číslo ............................................................................ email .......................................

Obdobie

od ................................... do ....................................

Ubytovacie zariadenie, umiestnenie: ...............................................................................................
Počet ubytovaných osôb /osoby podliehajúce
dani/ .....................................................................
Počet prenocovaní

......................................................................................................................

Miestna daň za ubytovanie
Sadzba dane : 0,40 €/osoba a prenocovanie.............................................................................

V ............................. dňa .............................

.....................................
podpis platiteľa dane**
Poznámka
V prípade zmien v daňovej povinnosti alebo jej zániku, je platiteľ dane povinný nové skutočnosti
oznámiť Mestskému úradu v Rajci do 15 dní odo dňa ich vzniku.

*nehodiace sa prečiarknite
**u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby

Príloha č. 2
Registrácia k miestnej dani za ubytovanie
Platiteľ dane –fyzická osoba:
Meno a priezvisko ......................................................................... rodné číslo ..............................
Trvalý pobyt ................................................................................................................................
Platiteľ dane - fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba:
Meno a priezvisko, trvalý pobyt ......................................................................................................
Obchodné meno, adresa ................................................................................................................
Telefónne číslo ............................................................................ email .......................................
IČO ..............................................................................................................................................
Sídlo podnikania ...........................................................................................................................
Štatutárny orgán ...........................................................................................................................
Peňažný útvar, číslo účtu ...............................................................................................................
V zmysle ustanovenia § 67 zákona č. 563/2009 Z.z o správe daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Rajec o dani za ubytovanie žiadam o registráciu platiteľa k miestnej dani za
ubytovanie:
Daň za ubytovanie:
Dátum vzniku daňovej povinnosti....................................................................................................
Umiestnenie zariadenia...................................................................................................................
Poznámka:
Každú zmenu uvedených skutočností ste povinný oznámiť najneskôr do 15-tich dní odo dňa ich
vzniku /§ 67, zákon č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov/.
Správnosť uvedených údajov potvrdzujem vlastnoručným podpisom.

V ....................... dňa .........................
.......................................
podpis platiteľa dane*
*(u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby)

