Obec Radvaň nad Laborcom 76, 067 01 Radvaň nad Laborcom

Dodatok č. 1/2021

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Radvaň nad Laborcom č. 8/2019
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Radvaň nad Laborcom

1. Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu schválený obecným
zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 7.12.2021 uznesením č. 36/2021
2. Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu zverejnený:
- vyvesením na úradnej tabuli dňa 15.12.2021
- na webovom sídle obce dňa 15.12.2021
3. Dodatok k VZN č. 8/2019 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022

Jana Svičinová
starostka obce

Účel dodatku
§1
1. Týmto dodatkom sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o Miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to tak, že za §7 sa
vkladá §7a, ktorý znie:

Daň za ubytovanie
§ 7a
2. Platiteľom dane za ubytovanie je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje prechodné
ubytovanie
3. Platiteľ dane je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť na tlačive, ktoré je prílohou č. 1
tohto dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu a to odovzdaním vyplneného tlačiva do 10
dní od začatia prevádzkovania a do 10 dní od skončenia prevádzkovania tohto zariadenia
správcovi dane ( tlačivo tvorí prílohu č.2 )
4. Základ dane je počet prenocovaní
5. Sadzba dane je 0,50 Eur na osobu za prenocovanie
6. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu
ubytovaných pre každé zariadenie osobitne na tlačive, ktoré je prílohou č. 3 tohto dodatku
k Všeobecne záväznému nariadeniu
7. Daň za ubytovanie vyberá prevádzkovateľ pri nástupe do zariadenia. O zaplatení dane vydá
ubytovanému potvrdenie o zaplatení dane s týmto náležitosťami:
- Platiteľ: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu
- Počet prenocovaní vynásobený sadzbou dane za ubytovanie
- Účel platby
- Zaplatená suma
- Podpis príjemcu
8. Do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom prevádzkovateľ poskytol ubytovanie je tento
povinný podať daňové priznanie k dani za ubytovanie podľa prílohy č. 4 tohto dodatku
k Všeobecne záväznému nariadeniu. V tej istej lehote je daň za ubytovanie splatná.

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 ostávajú v platnosti.

Jana Svičinová
starostka obce

Príloha č. 1

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti platenia dane za
ubytovanie
1. Platiteľ dane za ubytovanie: ..............................................................
2. Zariadenie poskytujúce prechodné ubytovanie: ...............................
3. Majiteľ zariadenia: .............................................................................
4. Deň začatia prevádzkovania: .............................................................

V Radvani nad Laborcom, dňa .......................

..................................
pečiatka, podpis

Potvrdenie o prevzatí oznámenia:

Oznámenie prevzal: ............................................ dňa ...............................
Meno a priezvisko

Poznámka k bodu 3: Ak prevádzkovateľ nie je majiteľom zariadenia, priloží k oznámeniu právoplatný doklad
o oprávnení užívať zariadenie.

Príloha č. 2

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti platenia dane za
ubytovanie
1. Platiteľ dane za ubytovanie: ...................................................................
2. Zariadenie poskytujúce prechodné ubytovanie: ..................................
3. Majiteľ zariadenia:

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

4. Deň ukončenia prevádzkovania: .............................................................

V Radvani nad Laborcom, dňa .......................

..................................
pečiatka, podpis

Potvrdenie o prevzatí oznámenia:

Oznámenie prevzal: ............................................ dňa ...............................
Meno a priezvisko

Poznámka k bodu 3: Ak prevádzkovateľ nie je majiteľom zariadenia, priloží k oznámeniu právoplatný doklad
o oprávnení užívať zariadenie.

Príloha č. 3

Evidencia prevádzkovania ubytovacieho zariadenia a vybratej dane
za ubytovanie za mesiac .................. rok ......................

1. Prevádzkovateľ: ..........................................
2. Obdobie: od .......................... do ................

Meno a
priezvisko
ubytovaného

Deň
príchodu

Deň
odchodu

Počet
prenocovaní

Vybratá
daň

3. Evidenciu spracoval: .................................................
meno a priezvisko

Dátum: ...................................

Potvrdenie
ubytovaného o
zaplatení

Poznámka

.......................
podpis

Príloha č. 4

Priznanie k dani za ubytovanie
za mesiac ............... rok .................
1. Daňovník: ...............................................................
2. Základ dane: počet prenocovaní, t. j. počet ubytovaných x počet dní
3. Daňová povinnosť : základ dane x sadzba dane
4. Daň zaplatená: a) prevodom na účet
b) do pokladne obecného úradu

5. Potvrdenie o podaní priznania prevzal: ....................................................
Meno a priezvisko, podpis

Dátum prevzatia: ...............................................

