
OBEC Krásnohorská Dlhá Lúka, č. 3, OBEC Krásnohorská Dlhá Lúka, č. 3,   

049 45  Krásnohorská Dlhá Lúka049 45  Krásnohorská Dlhá Lúka  

  

  

ObecObec  KrásnohorskKrásnohorskáá  DlhDlháá  LúkLúkaa  v súlade  s ustanovením §6   zákona  č. 369/1990 Z.v súlade  s ustanovením §6   zákona  č. 369/1990 Z.  z.z.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ao obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach adaniach a  oo  miestnom poplatku za komunálne odpady amiestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady  vdrobné stavebné odpady  v  znení znení 

neskorších neskorších predpisovpredpisov  

  

vv  y d á v ay d á v a  pre územie obce Krásnohorská Dlhá Lúkapre územie obce Krásnohorská Dlhá Lúka  

 

  

  

  

  

  

V Š E O B E C NV Š E O B E C N EE   Z Á V Ä Z N ÉZ Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I EN A R I A D E N I E   

  
Obce Krásnohorská Dlhá LúkaObce Krásnohorská Dlhá Lúka  

  

  

Č.Č.    33//20222022  

  

  

OO  DANI ZA UBYTOVANIEDANI ZA UBYTOVANIE        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Návrh  VZN č. Návrh  VZN č. 33//2022 vyvesený na úradnej tabuli dňa 25.11.20222022 vyvesený na úradnej tabuli dňa 25.11.2022  

Návrh  VZN č. Návrh  VZN č. 33//2022 zvesený z úradnej tabule dňa 2022 zvesený z úradnej tabule dňa 09.12.202209.12.2022  

VZN č. VZN č. 33//2022 vyvesený na úradnej tabuli dňa 2022 vyvesený na úradnej tabuli dňa 12.12.202212.12.2022  

VZN č. VZN č. 33//2022 zvesený z2022 zvesený z  úradnej tabule dňa úradnej tabule dňa 26.12.202226.12.2022  



§ 1§ 1  

Sadzba daneSadzba dane  

  

11..  Sadzba dane za ubytovanie  je Sadzba dane za ubytovanie  je 0,50 €0,50 €  na osobu ana osobu a  prenocovanie.prenocovanie.  

22..  Prevádzkovateľ zariadenia na účely dane za ubytovanie vedie Prevádzkovateľ zariadenia na účely dane za ubytovanie vedie evidenciu ubytovaných evidenciu ubytovaných 

fyzických osôb v „Knihe ubytovaných“.fyzických osôb v „Knihe ubytovaných“.  

33..  Spôsob vyberania dane za ubytovanie prevádzkovateľom zariadenia:Spôsob vyberania dane za ubytovanie prevádzkovateľom zariadenia:  

aa))  VV  hotovosti do pokladne na základe príjmového pokladničného dokladu vhotovosti do pokladne na základe príjmového pokladničného dokladu v  deň deň 

nástupu daňovníka do ubytovacieho zariadenianástupu daňovníka do ubytovacieho zariadenia  

bb))  Vystavením fVystavením faktúryaktúry  

  

44..  Platiteľ dane je povinný podať obci priznanie kPlatiteľ dane je povinný podať obci priznanie k  dani za ubytovanie do 15. dní po ukončení dani za ubytovanie do 15. dní po ukončení 

štvrťroka kalendárneho roka osobne alebo poštou. Platiteľ dane je povinný podať obci aj štvrťroka kalendárneho roka osobne alebo poštou. Platiteľ dane je povinný podať obci aj 

negatívne priznanie knegatívne priznanie k  dani za ubytovanie. Tlačivo priznania doručí pladani za ubytovanie. Tlačivo priznania doručí platiteľovi obec. titeľovi obec. 

Náležitosti priznania kNáležitosti priznania k  dani za ubytovanie:dani za ubytovanie:  

••  fyzická osoba, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, právnická osoba obchodné fyzická osoba, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, právnická osoba obchodné 

meno ameno a  sídlo, IČO, DIČ.sídlo, IČO, DIČ.  

••  objekt, vobjekt, v  ktorom sa daňovník odplatne prechodne ubytujektorom sa daňovník odplatne prechodne ubytuje  

••  telefonický atelefonický a  ee--mailový kontakt mailový kontakt platiteľa dane za ubytovanieplatiteľa dane za ubytovanie  

••  počet všetkých prechodne ubytovaných počet všetkých prechodne ubytovaných   

••  počet ubytovaných, ktorí sú platiacipočet ubytovaných, ktorí sú platiaci  

••  počet prenocovaní ubytovaných, ktorí sú platiaci počet prenocovaní ubytovaných, ktorí sú platiaci   

55..  Spôsoby platenia dane za ubytovanie:   Spôsoby platenia dane za ubytovanie:     

a)  va)  v  hotovosti do pokladne obce Krásnohorská Dlhá Lúkahotovosti do pokladne obce Krásnohorská Dlhá Lúka  

                          b)  b)  poštovým peňažným poukazom Upoštovým peňažným poukazom U  

                          c)  prevodom na účet obcec)  prevodom na účet obce  SK84 0200 0000 0000 2372 9582SK84 0200 0000 0000 2372 9582  

  

  

§ 2§ 2  

Záverečné ustanovenieZáverečné ustanovenie  

  

11..  Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom č. 582/2004 Z. z. vVeci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom č. 582/2004 Z. z. v  znení neskorších znení neskorších 

predpisov apredpisov a  zákonom č. 5zákonom č. 563/2009 Z. z. o63/2009 Z. z. o  správe daní (daňový poriadok) aspráve daní (daňový poriadok) a  oo  zmene azmene a  doplnení doplnení 

niektorých zákonov vniektorých zákonov v  znení neskorších predpisov.znení neskorších predpisov.  

  

22..  Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie oDňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o  miestnych miestnych 

daniach  na území obce Krásnohorská Dlhá Lúka, na ktorodaniach  na území obce Krásnohorská Dlhá Lúka, na ktorom sa uznieslo Obecné  m sa uznieslo Obecné  

zastupiteľstvo vzastupiteľstvo v  Krásnohorskej Dlhej Lúke uznesením č.Krásnohorskej Dlhej Lúke uznesením č.  1/20121/2012//08 dňa 108 dňa 177.12.20.12.201212..  

  

33..  Na tomto Všeobecne záväznom nariadení na území obce Krásnohorská Dlhá Lúka Na tomto Všeobecne záväznom nariadení na území obce Krásnohorská Dlhá Lúka 

oo  miestnych daniach sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vmiestnych daniach sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v  Krásnohorskej Dlhej LKrásnohorskej Dlhej Lúke úke 

uznesením č. uznesením č. 14/2022 zo dňa 12.12.2022.14/2022 zo dňa 12.12.2022.  

44..  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa : Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2001.01.202323..  

  

  

VV  Krásnohorskej Dlhej Lúke, dňa Krásnohorskej Dlhej Lúke, dňa 12.12.202212.12.2022  

  

                  Iveta GebeováIveta Gebeová  

                              starostka obcestarostka obce  

  



Príloha č. 1 kPríloha č. 1 k  Dodatku č. 1 k Dodatku č. 1 k VZN VZN 0303//20202222  

OBEC KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA OBEC KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA   

č. 3, 049 45  Krásnohorská Dlhá Lúka, tel. č. 058/732 6860, 058/788 5500č. 3, 049 45  Krásnohorská Dlhá Lúka, tel. č. 058/732 6860, 058/788 5500  

ee--mail: obeckdl@gmail.commail: obeckdl@gmail.com  

  

  

HLÁSENIEHLÁSENIE  

KK  DANI ZA UBYTOVANIE VDANI ZA UBYTOVANIE V  KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ OBCE KRÁSNOHORSKÁ KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ OBCE KRÁSNOHORSKÁ 

DLHÁ LÚKADLHÁ LÚKA  

  

  

FO( meno, priezviFO( meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt ) .......................................................................sko, rodné číslo, trvalý pobyt ) .......................................................................  

  

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

  

PO ( obchodné meno aPO ( obchodné meno a  sídlo, IČO, DIČ ) .................................................................sídlo, IČO, DIČ ) .....................................................................................................  

  

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

  

Názov ubytovacieho zariadenia  Názov ubytovacieho zariadenia  ....................................................................................................................................................................................................  

  

Telefonický aTelefonický a  ee--mailový kontakt .................................................................................................mailový kontakt .................................................................................................  

  

Obdobie od: .............Obdobie od: ..................................................... do: ........................................................................................................... do: ...................................................................  

  

  

  

POČET VŠETKÝCH UBYTOVANÝCH OSÔB POČET VŠETKÝCH UBYTOVANÝCH OSÔB   
(vrátane oslobodených)(vrátane oslobodených)  

  

POČET UBYTOVANÝCH OSÔB PODLIEHAJÚCICH DANI Z UBYTOVANIAPOČET UBYTOVANÝCH OSÔB PODLIEHAJÚCICH DANI Z UBYTOVANIA  
  

  

POČET POČET PRENOCOVANÍPRENOCOVANÍ  
(len osoby podliehajúce dani z(len osoby podliehajúce dani z  ubytovaniaubytovania))  

  

SADZBA DANESADZBA DANE  ZA OSOBU A PRENOCOVANIEZA OSOBU A PRENOCOVANIE  
0,50 €0,50 €  

DAŇ ZA UBYTOVANIE  DAŇ ZA UBYTOVANIE    

        VÝPOČET: POČET PRENOCOVANÍ X SADZBA VÝPOČET: POČET PRENOCOVANÍ X SADZBA DANEDANE  

  

  

  

  

  

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

  

Podpis daňovníka, resp. správcu, pečiatka  ..................................................................................Podpis daňovníka, resp. správcu, pečiatka  ..................................................................................  

  

Bankové spojenie: VÚB, a.s. RožňavaBankové spojenie: VÚB, a.s. Rožňava  

Číslo účtu:Číslo účtu:    SK84 0200 0000 0000 2372 9582,SK84 0200 0000 0000 2372 9582,  VS:  2023,  KS: 0308VS:  2023,  KS: 0308  

  

  



  


