NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2019
obce Mútne
o dani za ubytovanie na území obce Mútne
Obecné zastupiteľstvo obce Mútne na základe originárneho výkonu samosprávy podľa§ 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení
s ustanovením podľa § 43 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
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o dani za ubytovanie.
§1
Základné ustanovenie
Obec Mútne ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN a za podmienok
určených zákonom a týmto VZN zavádza s účinnosťou od 1.1.2020 daň za ubytovanie.

§2
Daň za ubytovanie
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,10 € na osobu a prenocovanie.
§3
Daňová povinnosť

1) Platiteľ dane je povinný registrovať sa prvý deň v kalendárnom mesiaci nasledujúceho po
mesiaci v ktorom prevádzkovateľ začal poskytovať odplatné prechodné ubytovanie ako platca
tejto dane.
2) O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň za ubytovanie
prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti a v eurách.
3) O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami.
4) Platiteľ dane je povinný do 15. dňa po skončení každého štvrťroka knihu ubytovaných
predložiť správcovi dane na kontrolu a vypočítať výšku dane za obdobie predchádzajúceho
štvrťroka. Výšku dane oznámi písomne na tlačive.
§4
Platenie dane

1) Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu vedený v Prima banke
Slovensko, a.s. v Námestove, IBAN: SK09 5600 0000 0040 0861 3002
2) Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť správcovi dane štvrťročne, a to
do 15. dňa po uplynutí štvrťroka.

§5
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Mútne č. 02/2016.
§6
Záverečné ustanovenie
Na tomto VZN obce Mútne sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Mútne, dňa.............
svojím uznesením č. ................ a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

_____________________
Starosta obce
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