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Obecné zastupiteľstvo v Stebníckej Hute podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom
nariadení:
1. Miestnymi daňami, ktoré ukladá obec sú:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za ubytovanie
2. Miestnym poplatkom, ktorý ukladá obec je miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
3. Miestny poplatok za miestny rozvoj obec neukladá.
Zdaňovacím obdobím miestnych daní podľa písm. a), b) a poplatku je kalendárny rok.

PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome1 (ďalej len „daň z bytov“).
Článok 1
Daň z pozemkov
1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty2,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy2,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy3, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.
2. Hodnota pozemkov za každý i začatý m2 pozemku je:
a) 0,- €/m2 u ornej pôdy, chmeľníc, viníc a ovocných sadov bez porastov,
b) 0,0169 €/m2 u trvalých trávnatých porastov,
c) 1,32 €/m2 za záhrady,
d) 1,32 €/m2 za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
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§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.
2

Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z.
3

§ 12 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

e) 0,0878 €/m2 u lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f) 13,27 €/m2 za stavebné pozemky.
Hodnota pozemku podľa bodu c) sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže
znaleckým posudkom.
3. Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku podľa ods.2 vynásobená výmerou v m2.
4. Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov v obci Stebnícka Huta
určená správcom dane nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
0,80 %,
b) záhrady,
0,40%,
c) zastavané plochy a nádvoria ,ostatné plochy,
0,40 %,
d) lesné pozemky ,na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a
ostatné hospodársky využívané vodné plochy
0,80 %,
e) stavebné pozemky
0,30 %.
Článok 2
Daň zo stavieb
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a) stavby na bývanie4 a drobné stavby5, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže,
e) stavby hromadných garáží,
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Ročná sadzba dane zo stavieb je pre jednotlivé druhy pozemkov v obci Stebnícka Huta
určená správcom dane za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
a) 0,040 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 0,040 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,33 €/m2 za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,33 €/m2 za samostatne stojace garáže,
e) 0,33€/m2 za stavby hromadných garáží,
f) 0,33 €/m2 za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 0,40 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
4
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§43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.
§ 139b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

vlastnú administratívu,
h) 0,40 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) 0,33 €/m2 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Pri ročnej sadzbe dane podľa ods. 1 sa pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok 0,033
Eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
3. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby podľa ods. 1 a príplatok za
podlažie podľa ods. 2, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti
stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.
4. Na zaradenie stavby podľa ods. 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
Článok 3
Daň z bytov
1. Ročná sadzba dane je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru:
a) 0,040 € za byty,
b) 0,040 € za nebytové priestory slúžiace na iný účel.
2. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva
na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.
Článok 4
Oslobodenie a zníženie dane
1. Oslobodené od dane sú:
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,
a pozemky obcou zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií,
b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú
výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej
republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
c) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností
registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na
vykonávanie náboženských obradov,
d) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo
vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie
alebo na vedeckovýskumné účely,
e) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied
slúžiace na vedeckovýskumné účely,
f) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov
slúžiace materským školám, na základné vzdelávanie, stredné vzdelávanie, na vyššie
odborné vzdelávanie, slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú v
zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov,
g) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
h) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža,
i) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
j) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia

výchovnej ťažby (prvej prebierky),
2. Zníženie dane z nehnuteľnosti obec priznáva na základe prerokovania písomnej žiadosti
daňovníka obecným zastupiteľstvom. Termín na podanie žiadosti o zníženie dane
z nehnuteľnosti je do 30. novembra (vrátane) zdaňovacieho obdobia, pred zdaňovacím
obdobím, v ktorom má byť daňovníkovi znížená sadzba dane. Ak daňovník nepodá žiadosť do
stanoveného termínu, stráca nárok na o zníženie dane na príslušné zdaňovacie obdobie.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
3. Daňovníkom pri dani za psa je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa,
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
4. Základ dane za psa
Základom dane je počet psov.
5. Sadzba dane
Ročná sadzba dane za jedného psa v obci je 4,- Eur. Takto určená sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého poplatníka.
6. Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani za psa
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom pes prestal byť predmetom dane.“ /§ 26 zákona č.582/2004 Z.z.
7. Oslobodenie od dane za psa
Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa v celom rozsahu u daňovníkov –
fyzických osôb v prípade:
a) ak daňovníkom je nevidomá osoba,
b) ak daňovník podľa ods. a) vlastní alebo je držiteľom viacerých psov oslobodenie sa
poskytuje len na jedného z nich,
c) dokladom preukazujúcim nárok na oslobodenie od dane za psa podľa odseku 2. je kópia
platného preukazu ZŤP,
d) oslobodenie od dane podľa ods. a) musí daňovník preukázať do 30 dní od vzniku nároku
na oslobodenie od dane,
e) oslobodenie od dane zanikne okamžite ak pominie a zanikne dôvod, pre ktorý sa
uplatnilo a povolilo oslobodenie.

8. Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa (aj oslobodenému) zapísaného do
evidencie evidenčnú známku. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie
alebo stratu známky je vlastník psa povinný bezodkladne oznámiť na obecnom úrade.
Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa za úhradu 3,- € novú známku.
Povinnosťou vlastníka je pri odhlásení evidenčnú známku vrátiť.

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ A K DANI ZA PSA
1. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, je daňovník povinný podať do 31. januára
zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo
niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
2. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je
povinný podať priznanie k dani, ku ktorej vznikla povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku tejto daňovej povinnosti.
3. Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia,
je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
4. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, a daňová povinnosť
k niektorej z týchto daní vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný
podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej
povinnosti. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy
podanému priznaniu k týmto daniam.
5. Daň z nehnuteľností a daň za psa, vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru
na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
6. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods.2, 3 a 4, správca dane vyrubí rozhodnutím
pomernú časť dane.
7. Správca dane určuje, že v úhrne daň nižšiu ako 2 ,- Eur nebude vyrubovať ani vyberať.
8. Ak daň z nehnuteľnosti alebo daň za psa nepresiahne sumu 30,- Eur je splatná naraz do 31.
mája ak je vyššia, je splatná v dvoch splátkach: do 31.5. a 31.10. zdaňovacieho obdobia.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
1. Daň za ubytovanie platí fyzická osoba, ktorá sa prechodne ubytuje v ubytovacom zariadení.
2. Sadzba dane je 0,40 € za osobu a prenocovanie.
3. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.

4. Prevádzkovateľ zariadenia poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie je povinní si
splniť oznamovaciu povinnosť na predpísanom tlačive (Príloha č. 1) voči správcovi
miestnej dane, t. j. OcÚ – do 10 dní od získania právoplatného oprávnenia vykonávať túto
činnosť a následne od jej zániku.
5. Platiteľ dane je povinný viesť presnú evidenciu vybranej dane a do 15 dní po ukončení
každého štvrťroka ju zaplatiť na účet obce alebo v pokladni obecného úradu na základe
doručeného priznania.

PIATA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Článok1
Miestny poplatok za komunálne odpady
1. Obec Stebnícka Huta stanovuje sadzbu poplatku za komunálne odpady:
a) pre fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi a majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt alebo ak užíva nehnuteľnosť na území obce a to 6,00 Eur za osobu a kalendárny
rok a 0,0164 Eur za osobu a kalendárny deň,
b) pre právnické alebo fyzické osoby – podnikatelia, ktorí vlastnia alebo majú v prenájme
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie 25,00 Eur za
zamestnanca a kalendárny rok a 0,0684 Eur za zamestnanca a kalendárny deň,
c) pre fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo užívateľmi
nehnuteľností nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie,
individuálnu rekreáciu alebo záhradu a to 6,00 Eur na kalendárny rok.
2. Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku:
a) obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia,
b) obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné
v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
3. Oznamovacia povinnosť
a) poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť meno priezvisko, rodné
číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, uviesť údaje rozhodujúce na
určenie poplatku. Ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku je daňovník povinný,
predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
b) zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa,
keď tieto nastali.
4. Vrátenie poplatku
a) obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti,
ak mu zanikla povinnosť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti,
b) podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
- poplatník nesmie byť dlžníkom obce
- musí zaniknúť dôvod spoplatnenia, napr. zrušenie trvalého pobytu resp.

prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, kópia úmrtného listu
a pod.
5. Zníženie a odpustenie poplatku
Zníženie poplatku:
a) obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži na 3,00 Eur/osoba/rok za obdobie, za
ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Stebnícka Huta,
b) podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce Stebnícka Huta a to:
- potvrdenie o návšteve školy (študenti),
- pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa
alebo agentúry o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní,
- potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce,
- potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení a zaplatení poplatku v danej obci.
V prípade, že doklad podľa ods. b) nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad. Doklad je môže nahradiť čestným vyhlásením
poplatníka.
c) ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 30.10.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. b) nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
Odpustenie poplatku:
a) obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období
sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Stebnícka Huta,
b) podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Stebnícka Huta, a to:
- potvrdenie výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou,
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.
c) V prípade, že doklad podľa ods. b) nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj úradný preklad . Doklad je možné nahradiť čestným vyhlásením
poplatníka.
d) ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.01.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. b) nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
Článok2
Miestny poplatok za drobné stavebné odpady
1. Obec Stebnícka Huta stanovuje sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady:
a) pre fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi a majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt a to 0,015 Eur za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín,
b) pre právnické alebo fyzické osoby – podnikatelia, ktorí vlastnia alebo majú v prenájme
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie 0,00625 Eur za
kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín,
c) pre fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo užívateľmi
nehnuteľností nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie,
individuálnu rekreáciu alebo záhradu a to 0,015 Eur za kilogram drobných stavebných

odpadov bez obsahu škodlivín.
2. Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
Vyrubenie poplatku za drobné stavebné odpady obec vykoná pri množstvovom zbere.
Zistené množstvo drobných stavebných odpadov odovzdané daňovníkom tvorí základ pre
vyrubenie poplatku. Tento sa určí vynásobením zisteného množstva a sadzby za kilogram
drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

ŠIESTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Miestne dane a poplatky je možné uhradiť s uvedením prideleného variabilného symbolu:
a) BEZHOTOVOSTNE - prevodom na účet obce vedený v peňažnom ústave PrimaBanka
Slovensko, a.s. . Číslo účtu: 3601251001/5600, IBAN: SK05 5600 0000 0036 0125 1001
b) HOTOVOSTNE- v pokladni OcÚ
c) poštovou poukážkou typu U na adresu: Obec Stebnícka Huta, Stebnícka Huta 70, 086 33
pošta Zborov.
2. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2015.

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN Obce Stebnícka Huta číslo 07/2016
Obec Stebnícka Huta
Obecný úrad Stebnícka Huta
Stebnícka Huta 70
086 33 Zborov

Daňové priznanie k dani za ubytovanie za ........ štvrťrok 20........
Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa, ulica, číslo, PSČ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IČO: ……………………………

DIČ: ……………………………

Banka: ……………………………

IBAN: ……………………………

názov ubytovacieho zariadenia

1.
.......................

2.
.......................

kategória zariadenia
ubytovacia kapacita
sídlo prevádzky
zodpovedná osoba
číslo telefónu
celkom
Slováci
z
toho cudzinci
celkom
počet
Slováci
z
prenocovaní
toho cudzinci
počet ubytovaných s daň. povinnosťou
počet prenocovaní podliehajúcich
daňovej povinnosti
daňová povinnosť
ubytovaní

Vyplnené tlačivo zašlite na adresu správcu dane a vybratú daň uhraďte na číslo účtu IBAN: SK05
5600 0000 0036 0125 1001, VS: uveďte štvrťrok/rok, KS: 0358 alebo v hotovosti do pokladne
obecného úradu najneskôr do 15 dní po ukončení príslušného kalendárneho štvrťroka.
Vyhlasujem, že všetky údaje v uvedenom daňovom priznaní sú správne a úplné.
V …………………………………, dňa ……………………………

Vyplnil: ……………………………………

............................................
pečiatka a podpis zodp. osoby

