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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani za
ubytovanie s účinnosťou dňom 1. augusta 2016.

Dôvodová správa
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o dani za ubytovanie

I. Všeobecná časť
Útvar mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonal
podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 schválený uznesením mestského
zastupiteľstva č. 1646/2014 zo dňa 3.7.2014 následnú finančnú kontrolu dodržiavania VZN
hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/2012 o dani za ubytovanie, zameranej na ustanovenia § 7
VZN „Povinnosti prevádzkovateľa“ ubytovacieho zariadenia (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR
Bratislavy bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy dňa 25. júna 2015, súčasťou správy bol návrh opatrení k následnej finančnej
kontrole č. 16/2014 pod bodom 1-6 čl. 1.6 správy. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní
prijalo uznesenie č. 213/2015 zo dňa 24.-25. 6. 2015, v ktorom berie na vedomie správu
o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR
Bratislavy.
Jedným z navrhnutých opatrení bolo novelizovať doterajšie VZN č. 14/2012 o dani
za ubytovanie, najmä § 8 oslobodenie od dane a zníženie dane.
Materiál návrhu VZN bol vypracovaný v zmysle rokovania pravidelnej porady
primátora (ďalej len „PPP“) zo dňa 01.03.2016. Návrh VZN bol postúpený na interné
pripomienkové konanie útvarov Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
(ďalej len „magistrát“). Materiál sa tak predkladá s vyhodnotenými a zapracovanými
pripomienkami útvarov magistrátu. Návrh VZN bol ďalej postúpený Mestskej polícii
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „MsP“), Bratislavskej organizácii
cestovného ruchu (BTB) a Bratislavskej kultúrnej a informačnej službe (BKIS).
Vyhodnotenie pripomienok je uvedené ďalšom texte dôvodovej správy.
Návrh VZN je zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke Bratislavy v čase od
5.5.2016 do 31.12.2016 s tým, že fyzické osoby a právnické osoby mohli uplatniť
pripomienky v lehote od 6.5.2016 do 16.5.2016. V uvedenej lehote neboli doručené žiadne
pripomienky. Vyhodnotenie pripomienok bolo prerokované na PPP dňa 31.05.2016.
Bol využitý skrátený postup pri príprave návrhu nariadenia, a to v časti požiadania
o stanoviská miestnych zastupiteľstiev mestských častí.
Odôvodnenie:
Niektoré mestské časti informovali, že nemajú pravidelné zasadania miestnych
zastupiteľstiev. Mestskej samospráve nevyplýva takáto povinnosť v zmysle § 6 ods. 3 až 7
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Návrh VZN bol prerokovaný v komisiách mestského zastupiteľstva dňa 13.6.2016
v komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta, dňa 15.6.2016
v komisii pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu, stanoviská sú uvedené v materiáli.
Návrh VZN bol prerokovaný na zasadnutí mestskej rady dňa 16.6.2016, mestská rada
neschválila navrhované uznesenie a neschválila ani pozmeňovací alebo doplňujúci návrh.

II. Detailná časť
A. Zhrnutie návrhu zmien VZN o dani za ubytovanie
1. Legislatívno-technické zmeny doterajšieho VZN č. 14/2012 (ďalej len „VZN“)
uviesť do súladu znenie § 2 VZN so znením § 37 zákona č. 582/2004 Z. z. nasledovne,
citácia zákona:
„Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel,
motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie
zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata,
stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný
dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.“. (koniec citácie)
V § 37 zákona č. 582/2004 Z. z. sa taxatívne uvádzajú ubytovacie zariadenia, ktoré sú
predmetom dane za ubytovania. Doposiaľ boli ubytovacie zariadenia uvádzané odkazom
na Vyhlášku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa
ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a
tried.
2. § 5 Sadzba
Navrhuje sa zaokrúhlenie sadzby za prenocovanie z 1,65 eura na 1,70 eura.
3. § 7 Povinnosti prevádzkovateľa
Do návrhu VZN boli doplnené nasledovné povinnosti prevádzkovateľa ubytovacieho
zariadenia:
odsek 1 údaje evidencie ubytovaných:
písm. e) kópie dokladov preukazujúce oslobodenie od dane za ubytovanie,
písm. i) číslo izby ubytovaného hosťa.
odsek 3 prevádzkovateľ je ďalej povinný:
písm. e) vyhotoviť fotokópiu knihy ubytovaných priamo u prevádzkovateľa správcovi
dane, alebo povereným osobám správcu dane, dôvod oslobodenia od dane
a preukazný doklad oslobodenia, ak ubytovaný je oslobodený podľa § 8 ods. 1
písm. a) až e) tohto nariadenia,
písm. g) umožniť hlavnému mestu ako správcovi dane alebo mestskej polícii alebo fyzickej
osobe alebo právnickej osobe s písomným poverením hlavného mesta vykonať
fyzickú alebo dokladovú kontrolu priamo u prevádzkovateľa.
4. § 8 Oslobodenie od dane a zníženie dane
V návrhu VZN v časti 4.1 Oslobodenie od dane (nevidomej osoby, bezvládnej osoby
a osoby poberajúcej invalidný dôchodok) sa zlučuje do všeobecnej kategórie
a nahrádza definíciou „fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“
V návrhu VZN sa vypúšťa:
4.1. Oslobodenie od dane:
- osoby, ktorá je v zariadení prihlásená na prechodný pobyt,
- osoby, ktorá je účastníkom podujatia medzinárodného
usporiadateľom je vysoká škola.

významu,

ktorého
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4.2. Zníženie dane:
- za účelom výkonu práce v kategórii robotníckych povolaní
4.3. V návrhu VZN sa dopĺňa znenie zoznamu poskytovaných oslobodení:
- o osobu s udeleným azylom.
4.4. V návrhu VZN sa dopĺňa v § 7 ods. 1 písm. e), podľa ktorého doklady preukazujúce
oslobodenie od dane sú prílohou evidencie ubytovaných.
Podľa § 7 ods. 3 písm. e) je prevádzkovateľ povinný vyhotoviť fotokópiu knihy
ubytovaných s dokladmi preukazujúcimi poskytnuté oslobodenie od dane alebo zníženie
dane pre osoby poverenými vykonať kontrolu. Za nesplnenie povinnosti sa navrhuje
zaviesť pokutu 20 eur na mieste; v správnom konaní až do výšky 6 638 eur.
4.4. V návrhu VZN sa dopĺňa v § 8 nový odsek 2, ktorým sa ustanovuje zoznam dokladov
preukazujúcich oslobodenie od dane alebo zníženie dane.
5. V návrhu VZN sa dopĺňa znenie VZN novým § 9 o ustanovenie o kontrole
dodržiavania povinností prevádzkovateľa hlavným mestom alebo inou fyzickou
osobou alebo právnickou osobou na základe písomného poverenia hlavného mesta.
Kontrolu môže vykonávať aj Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy.
6. V návrhu VZN sa dopĺňa znenie VZN novým § 10 o ustanovenie o ukladaných
pokutách za nedodržiavanie ustanovení VZN podľa zákona o obecnom zriadení a za
nedodržiavanie povinností prevádzkovateľa podľa daňového poriadku.
7. Podľa ustanovenia § 98 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku je možné zaviesť
a zrušiť, určiť a zmeniť sadzby dane, alebo oslobodenia od dane alebo zníženie dane za
ubytovanie aj v priebehu zdaňovacieho obdobia.
Vzhľadom ku skutočnosti, že zmeny v systéme dane za ubytovanie si budú vyžadovať aj
zmeny v evidencii ubytovacích zariadení, bude potrebné ponechať dostatočný časový
priestor od schválenia VZN do nadobudnutia účinnosti VZN.
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III. Vyhodnotenie pripomienkového konania útvarov magistrátu, MsP a BOCR (BTB)
Pracovný návrh VZN bol v zmysle Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie
a vyhlasovanie VZN HM SR Bratislavy postúpený na pripomienkovanie útvarom magistrátu.,
vyhodnotenie bolo prerokované na rokovaní PPP dňa 22.03.2016.
Z pripomienok sa navrhuje akceptovať
BOCR (BTB)
§ 7 ods. 4 prevádzkovateľ môže záznamy v rozsahu predpísanej evidencie ubytovaných viesť
aj v elektronickej forme.
Z pripomienok sa navrhuje neakceptovať
BOCR (BTB)
§ 7 ods. 1 písm. i)
- vylúčiť údaj o čísle izby z povinných záznamov, nakoľko môže viesť k zbytočnej
administratívnej záťaži pri zmene izieb a pod.
Odôvodnenie:
Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia vedie údaj o čísle izby ubytovaného. Správca dane
predpisuje záznamovú povinnosť viesť údaj v evidencii ubytovaných.

§ 7 ods. 3 písm.
- pri fotokópii knihy ubytovaných dať určitú lehotu, napr. do 2 pracovných dní, v prípade ak
by nastala nejaké technické problémy, a pod.
Odôvodnenie:
Návrhom sa sledovalo zabezpečenie dôkazu na mieste a v čase vykonávanej kontroly.
Správca dane je v zmysle príslušných ustanovení daňového poriadku oprávnený požadovať
predloženie písomných dôkazov a kontrolovaný subjekt je povinný predložiť a odovzdať
písomné dôkazy
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IV. Osobitná časť
Hlavné zmeny v paragrafovom znení návrhu VZN sú uvedené vo všeobecnej časti
správy pracovného materiálu. Prílohou materiálu je znenie paragrafového návrhu VZN o dani
za ubytovanie.
K úvodnému ustanoveniu
Do znenia úvodného ustanovenia sa dopĺňajú číslo uznesenia mestského zastupiteľstva
a dátum zasadnutia mestského zastupiteľstva.
K § 1 Základné ustanovenie
Legislatívno-technická úprava, dopĺňajú sa slová „pre fyzické osoby“.
K § 2 Predmet dane
Legislatívno-technická úprava, znenie predmetu dane vo VZN sa uvádza do súladu so znením
§ 37 zákona č. 582/2004 Z. z.
K § 5 Sadzba dane
Sadzba dane sa zaokrúhľuje na celé desatiny centov z 1,65 eura na 1,70 eura.
K § 7 Povinnosti prevádzkovateľa
Povinnosti prevádzkovateľa sa rozširujú nasledovne:
- kópie dokladov preukazujúcich odôvodnenie poskytnutého oslobodenia od dane,
- číslo izby ubytovaného hosťa.
K § 8 Oslobodenie od dane a zníženie dane
Ustanovenie sa upravuje nasledovne:
- zjednocuje sa oslobodenie ťažko zdravotne postihnutých fyzických osôb (ŤZP) a ŤZP so
sprievodcom,
- rozširuje sa oslobodenie od dane aj pre osoby s udeleným azylom,
- vypúšťa sa oslobodenie od dane pre osoby, ktoré sú v zariadení, v ktorom sa odplatne
prechodne ubytujú, prehlásené na prechodný pobyt,
- vypúšťa sa účastník podujatia medzinárodného významu, ktorého usporiadateľom je vysoká
škola.
- vypúšťa sa zníženie dane o 75 % pre ubytovaných za účelom výkonu práce v kategórii
robotníckych profesií.
K § 9 Kontrola
Rozširuje sa možnosť výkonu kontroly pre iné právnické osoby alebo fyzické osoby
s písomným poverením hlavného mesta alebo Mestskú políciu hlavného mesta Slovenskej
republiky.
K § 10 Sankcie
Citujú sa sankcie za správne delikty za nedodržiavanie nariadenia obce podľa zákona
o obecnom zriadení, za daňové správne delikty alebo za daňový delikt neplnenia povinností
nepeňažnej povahy podľa § 154 ods. 1 písm. j) daňového poriadku (ak prevádzkovateľ ani po
výzve nepredloží požadované podklady alebo nepodá oznámenie o vzniku alebo zániku
činnosti zariadenia).
K § 12 Zrušovacie ustanovenie
Vzhľadom na rozsah úprav, ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2012, sa navrhuje zrušiť
doterajšie VZN č. 14/2012 a vydať nové VZN v úplnom znení.
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Vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb a právnických osôb
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o dani za ubytovanie
podľa § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Pripomienkové konanie: od 6.5.2016 do 16.5. 2016

Por.
č.

Fyzické osoby
Právnické
osoby

Pripomienky k návrhu VZN o
dani za ubytovanie

Vyhodnotenie

Záver

V stanovenej lehote od 6.5.2016 do 16.5.2016 neboli doručené žiadne pripomienky fyzických osôb alebo
právnických osôb.
Spracovateľ:
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií
Ing. Peter Michalička, vedúci oddelenia
V Bratislave, 23.5.2016
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Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. .... /2016
z ... ................. 2016
o dani za ubytovanie
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5
písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších prepisov a podľa § 43 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
sa uznieslo uznesením č..., prijatým na svojom zasadnutí dňa..:
§1
Základné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky
určovania a vyberania dane za ubytovanie pre fyzické osoby, (ďalej len „daň“) na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), ktoré sa v zariadení prechodne
odplatne ubytujú.
(2) Správu dane vykonáva hlavné mesto ako správca dane1), (ďalej len „správca dane“).
§2
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie (ďalej len daň) je odplatné prechodné ubytovanie podľa
§ 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je
hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie
zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba
na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt
v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.2)
§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 1,70 eura na fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení.
1

) § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
2
) § 37 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.

§6
Vyberanie dane
Daň pre správcu dane vyberá platiteľ dane. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia,
ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje (ďalej len „prevádzkovateľ“).
§7
Povinnosti prevádzkovateľa
(1) Prevádzkovateľ je povinný viesť okrem záznamov evidencie ustanovenej všeobecne
záväzným právnym predpisom (ďalej len „kniha ubytovaných“)3) aj osobitné položky evidencie
ubytovaných určené správcom dane potrebné na správne určenie dane a v určenej lehote predložiť
správcovi dane tieto záznamy, ktoré musia obsahovať nasledovné údaje:4)
a) meno a priezvisko ubytovaného, adresu trvalého pobytu ubytovaného, číslo občianskeho
preukazu alebo cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho identitu
ubytovaného,
b) dobu ubytovania deň príchodu a deň odchodu ubytovaného,
c) dôvod oslobodenia od dane v prípade, ak ubytovaný je oslobodený podľa § 8 ods. 1 tohto
nariadenia,
d) dátum narodenia ak je poskytnuté oslobodenie podľa § 8 ods. 1 písm. b) a c) tohto
nariadenia,
e) kópie dokladov preukazujúce oslobodenie od dane podľa § 8 ods. 2 tohto nariadenia,
f)

počet všetkých ubytovaných hostí v danom kalendárnom mesiaci,

g) počet prenocovaní každého ubytovaného hosťa v danom kalendárnom mesiaci,
h) počet prenocovaní všetkých ubytovaných hostí v danom kalendárnom mesiaci,
i)

číslo izby ubytovaného hosťa,

(ďalej len „evidencia ubytovaných“).
(2) Údaje uvedené v odseku 1 je prevádzkovateľ povinný zapisovať do evidencie
ubytovaných v deň ubytovania, okrem údaja o dni odchodu daňovníka. Ukončenie ubytovania (deň
odchodu daňovníka) je prevádzkovateľ povinný vyznačiť v evidencii ubytovaných ihneď po
odchode daňovníka.
(3) Prevádzkovateľ môže viesť evidenciu ubytovaných aj v elektronickej forme.
(4) 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) prevádzkovateľ ako platiteľ dane môže úkony mesačného vyúčtovania alebo platenia dane
podľa písmena a) a b) správcovi dane vykonávať aj elektronicky podľa osobitného
predpisu,5)

3

) § 24 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení zákona č. 216/2008 Z. z.
4
) § 51 ods. 1 daňového poriadku v znení zákona č. 440/2012 Z. z.
5
) § 98b ods. 1 až 5 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2

d) podať na výzvu správcu dane potrebné vysvetlenia a predložiť požadované doklady podľa
osobitného zákona,6)
e)

vyhotoviť fotokópiu knihy ubytovaných priamo u prevádzkovateľa správcovi dane, alebo
povereným osobám správcu dane, dôvod oslobodenia od dane a preukazný doklad
oslobodenia, ak ubytovaný je oslobodený podľa § 8 ods. 1 písm. a) až e) tohto nariadenia,7)

f)

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

g) umožniť hlavnému mestu ako správcovi dane alebo mestskej polícii alebo fyzickej osobe
alebo právnickej osobe s písomným poverením hlavného mesta vykonať fyzickú
alebo dokladovú kontrolu priamo u prevádzkovateľa,
h) vydať na požiadanie daňovníka potvrdenie o zaplatení dane.
§8
Oslobodenie od dane
(1) Od dane je oslobodená
a) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom,
b) fyzická osoba do 18 rokov veku a fyzická osoba staršia ako 70 rokov,
c) fyzická osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce
povolanie formou denného štúdia,
d) fyzická osoba s udeleným azylom alebo s poskytnutou doplnkovou ochranou,8)
e) fyzická osoba, ktorá vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech hlavného mesta na
podporu plnenia jeho úloh,9)
(2) Oslobodenie od dane podľa § 8 tohto nariadenia sa preukazuje:
a) podľa ods. 1 písm. a) rozhodnutím alebo preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
b) podľa ods. 1 písm. b) záznamom v evidencii ubytovaných hostí,
c) podľa ods. 1 písm. c) študentským preukazom,
d) podľa ods. 1 písm. d) úradným dokladom o správnom konaní o azyle alebo o doplnkovej
ochrane,
e) podľa ods. 1 písm. e) dobrovoľník preukazuje vykonávanie dobrovoľníckej činnosti
v prospech hlavného mesta zmluvou s prijímateľom alebo poskytovateľom dobrovoľníckej
činnosti uvedeným v osobitnom prepise.10)
(3) Všetky doklady preukazujúce dôvod oslobodenia daňovníka od platenia dane vedie
prevádzkovateľ ako súčasť evidencie ubytovaných vo forme prílohy ku knihe ubytovaných.

6

) Napr. § 26, § 39, § 58, § 68 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
) § 38 ods. 5, § 39 ods. 2 daňového poriadku .
8
) § 8 až 10, § 13a a § 13b zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
9
) § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 406/2011 Z. z.
10
) § 6 a § 7 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7
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§9
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva hlavné mesto alebo iná
právnická osoba alebo fyzická osoba v súčinnosti s hlavným mestom alebo s písomným poverením
hlavného mesta alebo Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
§ 10
Sankcie
(1) Hlavné mesto uloží prevádzkovateľovi za nedodržanie niektorej z povinností
ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) až i) a ods. 2 podľa osobitného predpisu pokutu 20 eur za každé
jednotlivé nedodržanie povinnosti ; v správnom konaní pokutu až do výšky 6 638 eur.11)
(2) Hlavné mesto uloží prevádzkovateľovi pokutu 100 eur za nedodržanie povinnosti
ustanovenia § 7 ods. 4 písm. g) podľa osobitného predpisu za neumožnenie vykonania kontroly
v zariadení; v správnom konaní pokutu až do výšky 6 638 eur.11)
(3) Hlavné mesto ako správca dane uloží prevádzkovateľovi pokutu najviac do výšky
vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur za nedodržanie ustanovenia § 7 ods.
4 písm. a) tohto nariadenia za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa daňového poriadku.12)
(4) Hlavné mesto ako správca dane uloží prevádzkovateľovi pokutu za nesplnenie niektorej
z povinností nepeňažnej povahy13) najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac
však do 1 500 eur za nedodržanie ustanovenia § 7 ods. 4 písm. d) až f), h) tohto nariadenia, ak ani
po výzve nepredloží požadované podklady alebo nepodá oznámenie o vzniku alebo zániku činnosti
zariadenia.
§ 11
Záverečné ustanovenia
Na konanie vo veciach dane sa vzťahujú osobitné predpisy.14)
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. 14/2012 o dani za ubytovanie.
§ 13
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2016.

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

11

)
)
13
)
14
)
12

§ 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 125/2015 Z. z.
§ 154 ods. 1 písm. c), § 155 ods. 1 písm. d) daňového poriadku.
§ 154 ods. 1 písm. j), § 155 ods. 1 písm. e) daňového poriadku.
Napr. daňový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Príloha č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. xx/2016
Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie
Názov ubytovacieho
zariadenia
Meno zodp.
osoby

Mesiac/rok
Adresa

Tel.

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného alebo živnostenského registra

IČO

DIČ

Číslo účtu

1.

Ubytovaní celkom

2.

Z toho cudzinci celkom

3.

Počet prenocovaní celkom

4.

Z toho počet prenocovaní cudzincov celkom

5.

Počet ubytovaných, ktorí boli oslobodení

6.

Počet prenocovaní, ktoré boli oslobodené

7.

Počet ubytovaných, na ktorých sa vzťahuje daňová povinnosť

8.

Počet prenocovaní, ktoré podliehajú daňovej povinnosti v danom kalendárnom mesiaci

9.

Predpis – odvodová povinnosť ubytovacieho zariadenia celkom (riadok 8 x 1,70 eur)

eur

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v mesačnom vyúčtovaní dane za ubytovanie sú správne a úplné.
Číslo účtu IBAN SK91 7500 0000 0000 2592 6993 BIC CEKOSKBX KS 0558 Variabilný symbol

32
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Vyplnené tlačivo zašlite na adresu správcu dane a daň uhraďte na vyššie uvedený účet alebo zaplaťte v hotovosti do pokladne
správcu dane najneskôr do 15. dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny mesiac.
V Bratislave dňa

Vypracoval

dátum vyhotovenia

meno, priezvisko, funkcia
zodpovednej osoby
(paličkovým písmom)

podpis a pečiatka

Príloha č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu č. xx/2016
OHLÁSENIE
vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia
VZNIK/ ZÁNIK* činnosti ubytovacieho zariadenia
Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa
obchodného alebo živnostenského registra
Adresa – ulica, číslo, PSČ
IČO
DIČ
Banka, v ktorej je vedený účet prevádzkovateľa
Číslo účtu IBAN
Názov ubytovacieho zariadenia
Kategória ubytovacieho zariadenia
Adresa – ulica, číslo, PSČ
Dátum začatia činnosti ubytovacieho zariadenia
Dátum ukončenia činnosti ubytovacieho zariadenia
Počet izieb
Počet lôžok
Meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby
Číslo telefónu pevná linka
Číslo telefónu mobil
E-mailová adresa
Propagácia zariadenia na internetovom portáli
(názov portálu)
* Nehodiace sa preškrtnite

Prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné.
V Bratislave .........................

.......................................................
podpis zodpovednej osoby
a pečiatka

Stanovisko Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy:
Mestská rada na zasadnutí dňa 16.6.2016 neschválila navrhované uznesenia a neschválila ani
pozmeňujúci návrh alebo doplňujúci návrh.
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Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 13.06.2016
___________________________________________________________________________

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu
odporúča MsZ schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie
s účinnosťou od 1.augusta 2016.
Hlasovanie:
prítomní: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 13.6.2016
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Výpis
zo zápisnice č. 6
zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ
zo dňa 15. 06. 2016

K bodu 3

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani
za ubytovanie
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o dani za ubytovanie s účinnosťou dňom 1. augusta 2016 a s dodatkom
odporúča schváliť, aby boli prostriedky účelovo viazané na propagáciu hlavného mesta
a rozvoj cestovného ruchu.

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 8, zdržal sa: 1, proti: 0

Za správnosť opisu: Ing. Zuzana Abelovská, v. r.
tajomníčka komisie

Ing. Soňa Svoreňová, v. r.
predsedníčka komisie

V Bratislave, 16. 06. 2016
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