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P O V O D N É   Z N E N I E 
 

úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2007 o dani za ubytovanie, 
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným 
nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 8/2008 

 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o dani za ubytovanie 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy podľa § 11 ods. 5 písm. a), f) a g) zákona Slovenskej 
národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení  zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb. a 
§ 43 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 
Úvodné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 
„nariadenie“) upravuje podmienky určovania a vyberania dane za 
ubytovanie (ďalej len „daň“) na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“). 

(2) Správu dane vykonáva hlavné mesto (ďalej len „správca 
dane“). 
 

§ 2 
Predmet dane 

Predmetom dane  je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej 
osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný 

predpis1) (ďalej len „zariadenie“). 
 

§ 3 
Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne 
prechodne ubytuje (ďalej len „ubytovaný“). 
 

§ 4 
Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní fyzickej osoby v 
zariadení. 
 

§ 5 
Sadzba dane 

Sadzba dane je 1,65 eura na fyzickú osobu a prenocovanie v 
zariadení. 
 

§ 6 
Vyberanie dane 

Daň pre správcu dane vyberá platiteľ dane. Platiteľom dane je 
prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 
poskytuje (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

 
 

N Á V R H 
 

úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2007 o dani za ubytovanie 
v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2008, ako vyplýva zo zmien a 
doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.  .../2010 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o dani za ubytovanie 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy podľa § 11 ods. 5 písm. a), f) a g) zákona Slovenskej 
národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení  zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb. a 
§ 43 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 
Úvodné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 
„nariadenie“) upravuje podmienky určovania a vyberania dane za 
ubytovanie (ďalej len „daň“) na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“). 

(2) Správu dane vykonáva hlavné mesto (ďalej len „správca 
dane“). 
 

§ 2 
Predmet dane 

Predmetom dane  je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej 
osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný 

predpis1) (ďalej len „zariadenie“). 
 

§ 3 
Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne 
prechodne ubytuje (ďalej len „ubytovaný“). 
 

§ 4 
Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní fyzickej osoby v 
zariadení. 
 

§ 5 
Sadzba dane 

Sadzba dane je 1,65 eura na fyzickú osobu a prenocovanie v 
zariadení. 
 

§ 6 
Vyberanie dane 

Daň pre správcu dane vyberá platiteľ dane. Platiteľom dane 
je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 
poskytuje (ďalej len „prevádzkovateľ“). 
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§ 7 
Povinnosti prevádzkovateľa 

(1) Prevádzkovateľ je povinný viesť knihu ubytovaných 
alebo elektronickú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať tieto 
údaje 

a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia 
ubytovaného, 

b) číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného 
dokladu preukazujúceho identitu ubytovaného, 

c) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného, 

d) dôvod oslobodenia od dane v prípade, ak ubytovaný je 
oslobodený podľa § 8 ods. 1, 

e) počet všetkých ubytovaných hostí v danom kalendárnom 
mesiaci, 

f) počet prenocovaní každého ubytovaného hosťa v danom 
kalendárnom mesiaci, 

g) počet prenocovaní všetkých ubytovaných hostí v danom 
kalendárnom mesiaci. 

(2) Údaje uvedené v odseku 1 je prevádzkovateľ povinný 
zapisovať v deň ubytovania, okrem údaja o dni odchodu daňovníka. 
Ukončenie ubytovania (deň odchodu daňovníka) je prevádzkovateľ 
povinný vyznačiť v knihe ubytovaných alebo v elektronicky vedenej 
evidencii ubytovaných ihneď po odchode daňovníka. 

(3) Prevádzkovateľ je ďalej povinný 

a) predkladať správcovi dane do 15. dňa v mesiaci  mesačné 
vyúčtovanie dane za predchádzajúci kalendárny mesiac na 
tlačive uvedenom v prílohe č. 1,  

b) uhradiť daň na účet správcu dane alebo zaplatiť v hotovosti 
do pokladne správcu dane najneskôr do 15. dňa v mesiaci za 
predchádzajúci  kalendárny mesiac, 

c) podať na výzvu správcu dane potrebné vysvetlenia a 

predložiť požadované doklady podľa osobitného zákona ,2) 

d) oznámiť písomne  správcovi dane vznik a zánik činnosti  
zariadenia najneskôr do 30 dní na tlačive uvedenom v prílohe 
č. 2, 

e) vydať na požiadanie daňovníka potvrdenie o zaplatení dane, 

f) vyhotoviť fotokópiu dokladu ubytovaného preukazujúceho 
dôvod oslobodenia od dane podľa § 8 ods. 1. 

 
§ 8 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

(1) Od dane je oslobodená 

a)  nevidomá osoba, bezvládna osoba, zdravotne ťažko 
postihnutá osoba vrátane sprievodcu a osoba poberajúca 
invalidný dôchodok, 

b)  osoba do 18 rokov veku a osoba staršia ako 70 rokov, 

c)  osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne 
pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia, 

d)  osoba, ktorá je v zariadení, v ktorom sa odplatne prechodne 

§ 7 
Povinnosti prevádzkovateľa 

(1) Prevádzkovateľ je povinný viesť knihu ubytovaných 
alebo elektronickú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať tieto 
údaje 

a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia 
ubytovaného, 

b) číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného 
dokladu preukazujúceho identitu ubytovaného, 

c) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného, 

d) dôvod oslobodenia od dane v prípade, ak ubytovaný je 
oslobodený podľa § 8 ods. 1, 

e) počet všetkých ubytovaných hostí v danom kalendárnom 
mesiaci, 

f) počet prenocovaní každého ubytovaného hosťa v danom 
kalendárnom mesiaci, 

g) počet prenocovaní všetkých ubytovaných hostí v danom 
kalendárnom mesiaci. 

(2) Údaje uvedené v odseku 1 je prevádzkovateľ povinný 
zapisovať v deň ubytovania, okrem údaja o dni odchodu daňovníka. 
Ukončenie ubytovania (deň odchodu daňovníka) je prevádzkovateľ 
povinný vyznačiť v knihe ubytovaných alebo v elektronicky vedenej 
evidencii ubytovaných ihneď po odchode daňovníka. 

(3) Prevádzkovateľ je ďalej povinný 

a) predkladať správcovi dane do 15. dňa v mesiaci  mesačné 
vyúčtovanie dane za predchádzajúci kalendárny mesiac na 
tlačive uvedenom v prílohe č. 1,  

b) uhradiť daň na účet správcu dane alebo zaplatiť v hotovosti 
do pokladne správcu dane najneskôr do 15. dňa v mesiaci za 
predchádzajúci  kalendárny mesiac, 

c) podať na výzvu správcu dane potrebné vysvetlenia a 

predložiť požadované doklady podľa osobitného zákona ,2) 

d) oznámiť písomne  správcovi dane vznik a zánik činnosti  
zariadenia najneskôr do 30 dní na tlačive uvedenom v prílohe 
č. 2, 

e) vydať na požiadanie daňovníka potvrdenie o zaplatení dane, 

f) vyhotoviť fotokópiu dokladu ubytovaného preukazujúceho 
dôvod oslobodenia od dane podľa § 8 ods. 1. 

 
§ 8 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

(1) Od dane je oslobodená 

a)  nevidomá osoba, bezvládna osoba, zdravotne ťažko 
postihnutá osoba vrátane sprievodcu a osoba poberajúca 
invalidný dôchodok, 

b)  osoba do 18 rokov veku a osoba staršia ako 70 rokov, 

c)  osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne 
pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia, 

d)  osoba, ktorá je v zariadení, v ktorom sa odplatne prechodne 
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ubytuje, prihlásená na prechodný pobyt. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(2) Prevádzkovateľ preukazuje správcovi dane oslobodenie 

od dane na príslušnom účtovnom doklade.3) 
 
 
 

§ 9 
Záverečné ustanovenia 

(1) Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre 
vyberanie dane, jej správneho vyberania a včasného poukazovania 
vykonáva správca dane. 

(2) Kontrolu dodržiavania povinností ustanovených v § 7 ods. 
1 okrem správcu dane je oprávnená vykonávať i mestská polícia 

hlavného mesta Slovenskej republiky.4) 

(3) Na konanie vo veciach dane sa vzťahujú osobitné 

predpisy.5) 
 

§ 10 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2004 o dani za ubytovanie. 
 

§ 11 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť l. januára 2008. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 8/2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
12/2007 o dani za ubytovanie  nadobudlo účinnosť 1. januára 2009.  
 

ubytuje, prihlásená na prechodný pobyt, 

e)  osoba s priznanou doplnkovou ochranou,
2a

) 

f)  osoba, ktorá vykonáva dobrovoľnícku aktivitu. 

(2) Správca dane poskytuje zníženie dane vo výške 75 % dane   

pre ubytovaných za účelom výkonu práce v kategórii robotníckych 

profesií na stavbách na území Bratislavy. Splnenie podmienky 

preukazuje daňovník prevádzkovateľovi písomným potvrdením 

zamestnávateľa alebo osoby, v prospech ktorej práce na území 

Bratislavy vykonáva. Vystaviteľ v písomnom potvrdení uvedie 

identifikačné údaje daňovníka, dobu a miesto výkonu práce na území 

Bratislavy. 

(2 3) Prevádzkovateľ preukazuje správcovi dane oslobodenie 

od dane alebo zníženie dane na príslušnom účtovnom doklade.3) 
Súčasťou účtovného dokladu je príloha preukazujúca odôvodnenosť 

poskytnutia oslobodenia od dane alebo zníženia dane. 
 

§ 9 
Záverečné ustanovenia 

(1) Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre 
vyberanie dane, jej správneho vyberania a včasného poukazovania 
vykonáva správca dane. 

(2) Kontrolu dodržiavania povinností ustanovených v § 7 
ods. 1 okrem správcu dane je oprávnená vykonávať i mestská polícia 

hlavného mesta Slovenskej republiky.4) 

(3) Na konanie vo veciach dane sa vzťahujú osobitné 

predpisy.5) 
 

§ 10 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2004 o dani za ubytovanie. 
 

§ 11 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť ........................ 
 
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. ...../2010, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
12/2007 o dani za ubytovanie v znení  všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2008 nadobudlo 
účinnosť 1. augusta 2010.  
 

  

 
 

POVODNÉ ZNENIE: 
1) § 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích 

zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.  
2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v 

znení neskorších predpisov. 
3) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
4) § 3 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. 
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5) Napríklad  zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných 

orgánov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov. 
 

NAVRHOVANÉ ZNENIE: 
1) § 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích 

zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried. 

 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie 

zariadenia a pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. 
2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v 

znení neskorších predpisov. 
2a) § 13a a 13b zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 692/2006 Z. z.  
3) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
4) § 3 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. 
5) Napríklad  zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných 

orgánov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov. 


