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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Obce Jasenové č. 5/2019 

O DANI ZA UBYTOVANIE a DANI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

 

Obec Jasenové v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  a ustanovení § 40, § 41,§ 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   u s t a n o v u j e 

 

PRVÁ ČASŤ 

Článok 1 

Základné ustanovenie 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom 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 2020 daň za ubytovanie a daň za užívanie verejného 

priestranstva. 

 

2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za 

ubytovanie a za užívanie verejného priestranstva na území obce Jasenové v zdaňovacom období. 

Zdaňovacím obdobím pre daň za ubytovanie a pre daň za užívanie verejného priestranstva je 

kalendárny rok. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Daň z ubytovania 

 

Článok  2 

Sadzba dane 
 

Obec Jasenové určuje sadzbu dane za ubytovanie na  0,33 €  na osobu a jedno prenocovanie.    

    

 

Článok 3 

Oznamovacia povinnosť, vyberanie  a platenie dane 
                                                                   

1. Pre účel vyberania dane za ubytovanie prevádzkovateľ  poskytujúci odplatné prechodné 

ubytovanie vedie preukaznú evidenciu o počte ubytovaných hostí a o počte prenocovaní v knihe 

ubytovaných. 

 

2. Daň za ubytovanie vyberá prevádzkovateľ prechodného ubytovania a je povinný priznať 

túto daň Obci Jasenové na formulári  určenom Obcou Jasenové do 10 pracovných dní po uplynutí 

31.decembra kalendárneho roka. K tomuto účelu predloží knihu ubytovaných hostí na 

odsúhlasenie a kópie dokladov o zaplatení dane z ubytovania. 

 

3. Prevádzkovateľ odvedie vybratú daň za ubytovanie do 15 dní od priznania dane 

z ubytovania za predchádzajúci kalendárny rok : 

- v hotovosti do pokladne obce 

- bezhotovostne na účet  vo VÚB číslo SK63 0200 0000 0000 2202 0432  
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Článok 4 

Oslobodenie od dane za ubytovanie 
 

Od dane za ubytovanie sú oslobodení: 

-  deti do 5 rokov, 

-  žiaci počas oficiálnych školských akcií „školy v prírode“. 

 

 

 

TRETIA ČASŤ 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

Článok 5 

Predmet dane  
 

1. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve Obce Jasenové (napr.: chodníky, miestne komunikácie, ihriská a iné plochy). 

2. Osobitým užívaním verejného priestranstva sa rozumie : 

a) umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia na poskytovanie služieb a propagačných 

akcií,   

b) umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, stavebné stroje a iné) a skládky materiálu na 

dobu dlhšiu ako 1 deň, 

c) umiestnenie cirkusu, lunaparku, alebo iného zariadenia, 

 

Článok 6 

Daňovník 

 

Daňovníkom sa rozumie : 

a) vlastník predajného zariadenia umiestneného na verejnom priestranstve alebo 

prevádzkovateľ, ten ktorý požiada o užívanie verejného priestranstva, 

b) užívateľ/vlastník stavebného zariadenia, alebo majiteľ skládky materiálu, 

c) prevádzkovateľ/vlastník   cirkusu, lunaparku, alebo iného zariadenia, 

 

Článok 7 

Sadzba dane 

 

 Užívanie verejného priestranstva: 

a) verejné priestranstvá pre krátkodobý predaj                                                 0,35 €/m2/deň,  

b)  jednorazové propagačné akcie s cieľom ďalšieho predaja  

 tovarov a služieb                                                                                          1,50 €/m2/deň, 

c) stavebné zariadenie                                                                                        0,10 €/m2/deň, 

d) skládka materiálu                                                                                           0,10 €/m2/deň, 

e) cirkus, lunapark, iné zábavné atrakcie                                                           0,30 €/m2/deň, 

f) jednorazové propagačné akcie                                                                       1,00 €/m2/deň, 

g) krátkodobé umiestnenie informačného pútača                                               0,50 €/m2/deň, 

 

 

Článok  8 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

 

1. Daňovník/ užívateľ písomne požiada (ohlási užívanie napr. aj formulári  určenom Obcou 

Jasenové) o osobité užívanie verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 
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2. Vyrubenie dane  a platenie dane : 

- na základe súhlasného stanoviska vyrubí Obec Jasenové daň za užívanie verejného 

priestranstva rozhodnutím 

- daň sa platí v hotovosti do pokladne obce vopred  za celý dohodnutý čas 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Článok  9 

Záverečné ustanovenie 

 

1. 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 zákona                

č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani 

za ubytovanie a dani za užívanie verejného priestranstva uznieslo pod č. 51/2019 dňa 11.12.2019. 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2020. 

 

 

 

 
                                                                                                                   podpísaný Mgr. Martin Mikolka    
                                                                                                                      starosta obce 
 

 

 

 
Vyvesené: 13. 12..2019                                                                                      

Zvesené :    

 


