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Obecné zastupiteľstvo obce Pernek, na základe § 6 ods. 21 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 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 (ďalej len 
„zákon č. 582/2004 Z. z.“),2 vydáva toto 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek 

č.  8 / 2020 

o miestnej dani za ubytovanie  
 
 
 

§ 1 
Účel nariadenia 

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa na území obce Pernek ukladá miestna daň za ubytovanie 
(ďalej aj „daň“). 

 
 

§ 2 
Predmet nariadenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje najmä náležitosti a lehotu 
oznamovacej povinnosti platiteľa dane, sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie  
na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej 
odvodu obci a podmienky oslobodenia od tejto dane. 
 

 

 
1 § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov upravuje právomoc obce 
vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach štátnej správy prenesenej na obec: „Vo veciach, v ktorých obec 
plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. 
Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými 
zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, 
so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.“. 

2 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 (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“): „Obec ustanoví všeobecne 
záväzným nariadením najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane, sadzbu dane, rozsah 
a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení 
dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.“ 
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§ 3 
Predmet dane 

 
Predmet miestnej dane za ubytovanie je upravený v ustanovení § 37 zákona č. 582/2004 Z. z.3 

 
§ 4 

Daňovník 
 

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v ubytovacom zariadení odplatne prechodne ubytuje4 (ďalej len 
„ubytovaný“).  
 

§ 5 
Platiteľ dane 

 
Platiteľom dane je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 
poskytuje.5 
 

§ 6 
Základ dane 

 
Základ dane je upravený v § 39 zákona č. 582/2004 Z. z.6 
 

 
§ 7 

Sadzba dane 
 

Sadzba dane je 0,50 eur za jednu fyzickú osobu a jedno prenocovanie v ubytovacom zariadení. 
 
 

§ 8 
Vyberanie dane  

 
(1) Daň pre správcu dane vyberá platiteľ dane od ubytovaného. 

 

 
3 § 37 zákona č. 582/2004 Z. z.: „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.“. 

Ustanovenia § 754 až 759 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov upravujú 
ustanovenia o zmluve o ubytovaní. 

4 § 38 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.“ 

5 § 41 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné 
ubytovanie poskytuje.“ 

6 § 39 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Základom dane je počet prenocovaní.“ 
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(2) Vybratú daň odvádza platiteľ dane správcovi dane bez vyrubenia vždy najneskôr do 15. dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvojmesačnej lehoty, za ktorú platiteľ dane 
predkladá správcovi dane „Vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie“ podľa § 13 tohto nariadenia. 

 
 

§ 9 
Oslobodenie od dane 

 
(1) Od dane sú oslobodení 

a) dieťa do 15 rokov jeho veku, 
b) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, 
c) sprievodca fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.7 

(2)   Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje túto skutočnosť 
a) preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
b) preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom8 alebo 
c) písomným čestným vyhlásením, že je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ak 

preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom nemá pri sebe napríklad z dôvodu jeho 
straty alebo odcudzenia. 

 
§ 10 

Správa dane 
 

Správcom dane za ubytovanie je obec Pernek. 
 

 
§ 11 

Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane 
 

(1) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia (platiteľ dane) je povinný písomne9 oznámiť správcovi 
dane dátum začatia činnosti ubytovacieho zariadenia a dátum ukončenia tejto činnosti najneskôr  
do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. 
 

(2) Ak prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia začal prevádzkovať ubytovacie zariadenie pred 
nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a v prevádzkovaní ubytovacieho zariadenia pokračuje aj 
po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, je povinný oznámiť správcovi dane začiatok činnosti 
ubytovacieho zariadenia do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Ak presný 
dátum začatia činnosti ubytovacieho zariadenia podľa predchádzajúcej vety nemožno uviesť, ako 
dátum začatia činnosti ubytovacieho zariadenia sa uvedie 1. január 2021.10 

 
7 Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 447/2008 Z. z.“). 

8 § 16 zákona č. 447/2008 Z. z.; Príloha č. 8 k zákonu č. 447/2008 Z. z. 

9 t. j. v listinnej forme. 

10 Napr.: Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia začal prevádzkovať ubytovacie zariadenie 30.08.2005.  
Do Oznámenia o začatí činnosti ubytovacieho zariadenia, predkladaného správcovi dane, uvedie ako dátum začatia 
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(3) Písomné oznámenie podľa odsekov 1 a 2 obsahuje  
a) názov ubytovacieho zariadenia a jeho adresa, 
b) číslo účtu ubytovacieho zariadenia v tvare IBAN a názov banky, v ktorej je účet vedený,  
c) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia podľa Obchodného 

registra alebo podľa Živnostenského registra, jeho identifikačné číslo, daňové identifikačné 
číslo a sídlo alebo miesto podnikania, 

d) kategória ubytovacieho zariadenia podľa § 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia 
pri ich zaraďovaní do kategórií a tried,11 

e) dátum začatia činnosti ubytovacieho zariadenia, 
f) dátum ukončenia činnosti ubytovacieho zariadenia, ak predmetom písomného oznámenia 

podľa odseku 1 je oznámenie ukončenia činnosti ubytovacieho zariadenia, 
g) počet izieb, 
h) počet lôžok, 
i) telefónne číslo a e-mailová adresa, 
j) titul, meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby a odtlačok pečiatky, ak je oprávnená 

používať pečiatku, 
k) dátum vyhotovenia písomného oznámenia. 

 
(4) Formulár písomného oznámenia je uvedený v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu. 

 
 

§ 12 
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane 

 
(1) Platiteľ dane povinný viesť preukaznú evidenciu na účely dane (ďalej len „preukazná evidencia“), 

ktorá obsahuje 

 
činnosti ubytovacieho zariadenia 30.08.2005. Daň za ubytovanie však odvedie prvýkrát až za obdobie 01.01.2021 
– 28.02.2021, a to v lehote najneskôr do 15.03.2021. 

Ak si prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia nepamätá, kedy začal prevádzkovať ubytovacie zariadenie, ako 
dátum začatia prevádzkovania ubytovacieho zariadenia uvedie 01.01.2021. 

11 Podľa § 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried: „Ubytovacie zariadenia  
sa na základe klasifikačných znakov a fakultatívnych znakov zaraďujú podľa druhov do kategórií a tried takto: 
kategória 1:  hotel, garni hotel, horský hotel, kongresový hotel, wellness hotel, kúpeľný hotel, boutique hotel, 
apartmánový hotel, motel 
kategória 2:  botel 
kategória 3:  penzión 
kategória 4:  apartmánový dom 
kategória 5:  turistická ubytovňa 
kategória 6:  chatová osada 
kategória 7:  kemping, minikemp 
kategória 8:  táborisko 
kategória 9:  ubytovanie v súkromí (izba, objekt, prázdninový byt) 
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a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu 
alebo číslo jeho cestovného dokladu;12 a ak ide o cudzinca, doklad o pobyte vydaný podľa 
osobitného predpisu,13 

b) dátum príchodu a dátum odchodu ubytovaného, 
c) dátum narodenia ubytovaného, ak má ubytovaný nárok na oslobodenie od dane podľa § 10   

písm. a) tohto nariadenia,  
d) evidenčné číslo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo evidenčné 

číslo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ak je 
ubytovaný oslobodený od dane podľa § 10 písm. b) a c) tohto nariadenia,14  

e) číslo izby ubytovaného, 
f) počet prenocovaní každého ubytovaného v príslušnom kalendárnom mesiaci, 
g) počet všetkých ubytovaných (t. j. daňovníkov) v príslušnom kalendárnom mesiaci, 
h) počet prenocovaní všetkých ubytovaných v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

 
(2) Údaje podľa odseku 1, s výnimkou dátumu odchodu ubytovaného, je platiteľ dane povinný 

zapísať do preukaznej evidencie v deň príchodu ubytovaného. Dátum odchodu ubytovaného je 
platiteľ dane povinný zapísať do preukaznej evidencie bezodkladne po odchode ubytovaného. 
 

(3) Preukaznú evidenciu vedie platiteľ dane v listinnej forme alebo v elektronickej forme. 
 

(4) Platiteľ dane je povinný v primeranej lehote určenej správcom dane predložiť alebo zaslať 
správcovi dane preukaznú evidenciu podľa odsekov 1 až 3, ak správca dane vyzval platiteľa dane 
na jej predloženie alebo zaslanie. Spolu s preukaznou evidenciou je platiteľ dane povinný 
predložiť správcovi dane písomné čestné vyhlásenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktoré existenciu preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
nahradili písomným čestným vyhlásením podľa § 10 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia. 

 
 

§ 13 
Lehoty a spôsob odvodu dane obci 

 
(1) Platiteľ dane je povinný predkladať správcovi dane v listinnej forme alebo v elektronickej forme15 

„Vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie“ za každé dva mesiace vždy najneskôr do 15. dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí tejto dvojmesačnej lehoty.16 V tejto lehote je 

 
12 Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných dokladoch“): „Cestovný doklad je verejná listina, 
ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom doklade. 
Cestovný doklad je majetkom Slovenskej republiky.“. 

Podľa § 7 písm. a) až g) zákona o cestovných dokladoch (Druhy cestovných dokladov): „Cestovný doklad je 
cestovný pas,  diplomatický pas, služobný pas, náhradný cestovný doklad, cestovný doklad cudzinca, náhradný 
cestovný doklad Európskej únie, iný doklad.“. 

13 Osobitným predpisom sa rozumie zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

14 § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 447/2008 Z. z. 

15 V elektronickej forme sa „Vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie“ zasiela na e-mailovú adresu:  
ekonom@pernek.sk 

16 Napr.: Platiteľ dane začal prevádzkovať ubytovacie zariadenie 01.01.2021. Platiteľ dane podá správcovi dane 
„Vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie“ za obdobie 01.01.2021 – 28.02.2021 najneskôr do 15.03.2021; 
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platiteľ dane povinný  odviesť daň za ubytovanie správcovi dane prevodom na účet správcu dane 
vedený v Prima banka Slovensko, a.s, IBAN: SK72 5600 0000 0032 4152 5004 alebo 
v hotovosti do pokladnice správcu dane.17  
 

(2) Pri odvedení dane podľa odseku 1 je platiteľ dane povinný uviesť variabilný symbol, ktorým je 
jeho identifikačné číslo a špecifický symbol, ktorým je číselné označenie obdobia,  
za ktoré odvádza daň.18 Pri odvedení dane prevodom na účet sa za deň odvedenia dane považuje 
deň poukázania dane na účet správcu dane. 

 
(3) Ak platiteľ dane začal poskytovať odplatné prechodné ubytovanie počas kalendárneho mesiaca, 

„Vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie“ predkladá správcovi dane do 15. dňa po uplynutí 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca, aby bola zachovaná lehota vyúčtovania miestnej dane  
za ubytovanie podľa odseku 1.19 

 
(4) Platiteľ dane je povinný predkladať správcovi dane „Vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie“ 

v lehote a spôsobom podľa odseku 1 aj vtedy, ak v jeho ubytovacom zariadení nebol počas 
dvojmesačnej lehoty, za ktorú podáva „Vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie“, nikto 
ubytovaný. 

 
(5) Vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie (ďalej len „vyúčtovanie“) obsahuje 

a) označenie obdobia, za ktoré sa vyúčtovanie podáva, 
b) názov ubytovacieho zariadenia a jeho adresa, 
c) číslo účtu ubytovacieho zariadenia vo forme IBAN a názov banky, v ktorej je účet vedený,  
d) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia podľa Obchodného 

registra alebo podľa Živnostenského registra, jeho identifikačné číslo, daňové identifikačné 
číslo a sídlo alebo miesto podnikania,  

e) počet ubytovaných celkom, 
f) počet prenocovaní celkom, 
g) počet ubytovaných, ktorí boli oslobodení od miestnej dane za ubytovanie,  
h) počet prenocovaní, ktoré boli oslobodené od miestnej dane za ubytovanie,  
i) počet ubytovaných, na ktorých sa vzťahuje daňová povinnosť,  
j) počet prenocovaní, na ktoré sa vzťahuje daňová povinnosť, 
k) celková výška dane za ubytovanie, ktorú je platiteľ dane povinný odviesť správcovi dane; 

vypočíta sa ako súčin počtu prenocovaní, na ktoré sa vzťahuje daňová povinnosť a sadzby 
0,50 eur za jednu fyzickú osobu a jedno prenocovanie v ubytovacom zariadení, 

l) dátum vyplnenia vyúčtovania, 

 
„Vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie“ za obdobie 01.03.2021 – 30.04.2021 podá platiteľ dane správcovi 
dane najneskôr do 17.05.2021 – pretože 15.05.2021 je sobota (§ 13 ods. 7 VZN č. 8/2020); „Vyúčtovanie miestnej 
dane za ubytovanie“ za obdobie 01.05.2021 – 30.06.2021 podá platiteľ dane správcovi dane najneskôr  
do 15.07.2021; atď. 

17 V hotovosti do pokladnice na Obecnom úrade Pernek, Pernek 48, 900 53 Pernek, možno odviesť sumu najviac 
300 eur. 
18 Špecifický symbol, napr.: 1-2/21;  1-2/2021;  3,4/21;  5/21 – 6/21; a pod. 

19 Čiže predkladanie Vyúčtovania miestnej dane za ubytovanie každé dva mesiace vždy do 15. dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po uplynutí tejto dvojmesačnej lehoty (aj keď niektorý z kalendárnych mesiacov nebol 
úplný). Napr.: Platiteľ dane začne prevádzkovať ubytovacie zariadenie 15.01.2021. „Vyúčtovanie miestnej dane  
za ubytovanie“ podá správcovi dane za obdobie 15.01.2021 – 28.02.2021 najneskôr do 15.03.2021. 
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m) titul, meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby a odtlačok pečiatky, ak je oprávnená 
používať pečiatku. 

 
(6) Formulár vyúčtovania je uvedený v prílohe č. 2 k tomuto nariadeniu. 

 
(7) Ak 15. deň kalendárneho mesiaca, do ktorého je platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane 

„Vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie“ a odviesť daň, pripadne na sobotu, na štátny sviatok 
alebo na deň pracovného pokoja,20 platiteľ dane je povinný predložiť správcovi „Vyúčtovanie 
miestnej dane za ubytovanie“ a odviesť daň v najbližší nasledujúci pracovný deň. 

 
 

§ 14 
Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane 

 
(1) Platiteľ dane je povinný vydať ubytovanému na jeho žiadosť „Potvrdenie o zaplatení dane“, ktoré 

obsahuje  
a) číslo Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré spočíva v uvedení poradového čísla potvrdenia 

a kalendárneho roka, v ktorom bolo vydané, 
b) názov ubytovacieho zariadenia, v ktorom bola zaplatená miestna daň za ubytovanie a jeho 

adresa, 
c) informácie o prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia (obchodné meno alebo názov, sídlo 

alebo miesto podnikania, IČO, DIČ) 
d) titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá 

zaplatila daň platiteľovi dane, 
e) obdobie, za ktoré bola zaplatená daň,21 
f) počet osôb, za ktoré bola zaplatená daň,  
g) počet prenocovaní, za ktoré bola zaplatená daň, 
h) celková výška zaplatenej dane, 
i) dátum vydania Potvrdenia o zaplatení dane, 
j) titul, meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá potvrdenie vydala a odtlačok pečiatky, ak je 

oprávnená používať pečiatku. 
 
(2) Formulár Potvrdenia o zaplatení dane je uvedený v prílohe č. 3 k tomuto nariadeniu. 

 
 

§ 15 
Kontrola 

 
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva 
a) správca dane,  

 
20 Podľa § 1 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 241/1993 Z. z.“):  

Štátnymi sviatkami sú: 1. január, 5. júl, 29. august, 1. september a 17. november. Štátne sviatky sú dni 
pracovného pokoja (§ 1, § 2 ods. 1 zákona č. 241/1993 Z. z.“). ; 

Ďalšie dni pracovného pokoja sú:  nedele, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočný pondelok, 1. máj, 8. máj,  
15. september, 1. november, 24. december, 25. december a 26. december. 

21 Presný dátum od – do. 
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b) hlavný kontrolór obce Pernek, 
c) členovia Komisie Obecného zastupiteľstva obce Pernek pre financie a rozpočet, ak sú na vykonanie 

kontroly písomne poverení správcom dane, 
d) fyzická osoba písomne poverená správcom dane, resp. fyzické osoby písomne poverené správcom 

dane, alebo 
e) právnická osoba písomne poverená správcom dane. 

 
 
 

§ 16 
Účinnosť 

 
(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 69/20 zo dňa 

26. októbra 2020. 
 

(2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 29. októbra 2020. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 
 
 
 
 

                                                                                                 Ing. Martin Ledník 
                                                                                                 starosta obce Pernek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toto schválené všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 8/2020 o miestnej dani  

za ubytovanie (ďalej len „VZN č. 8/2020“) bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 29. októbra 

2020 pod číslom expedovanej pošty: ...................... . V rovnaký deň bolo zverejnené aj na webovom 

sídle obce Pernek www.pernek.sk. 

 

Toto schválené VZN č. 8/2020 bolo zvesené z úradnej tabule obce Pernek dňa ........................ 

pod číslom doručenej pošty: ............................... . 
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Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 8/2020 o miestnej dani za ubytovanie 

 
Oznámenie o začatí / ukončení činnosti ubytovacieho zariadenia22 

(podáva sa obci Pernek ako správcovi dane v listinnej forme, t. j. písomne) 
 
Oznamujem správcovi dane (vyberte z nasledujúcich možností): 

□ začatie činnosti ubytovacieho zariadenia 

□ ukončenie činnosti ubytovacieho zariadenia 

 
UBYTOVACIE  ZARIADENIE 

Názov Adresa IBAN Banka 
 
 
 

   

 
PREVÁDZKOVATEĽ   UBYTOVACIEHO   ZARIADENIA 

Obchodné meno alebo názov podľa 
Obchod. registra alebo Živnosten. reg. 

Sídlo (alebo miesto 
podnikania) 

IČO DIČ 

 
 

 
 
 

  

 
Kategória ubytovacieho 
zariadenia23 

Dátum začatia činnosti 
ubytovacieho zariadenia 

Počet izieb Počet lôžok 

  
 

 
 

 

Tel. č.: E-mail: Dátum ukončenia činnosti ubytov. zariad. – ak 
predmetom oznámenia je ukončenie činnosti 

   
 

 

V ............................... dňa ................................ 

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

                                                                                     Titul, meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby  
                                                                                   a odtlačok pečiatky, ak je oprávnená používať pečiatku 

 
22 Predkladá prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia obci Pernek ako správcovi dane najneskôr do 15 dní odo 
dňa, keď táto skutočnosť nastala. Ak prevádzkovateľ zariadenia začal prevádzkovať ubytovacie zariadenie pred 
nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a v prevádzkovaní ubytovacieho zariadenia pokračuje aj po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia, je povinný oznámiť správcovi dane začiatok činnosti ubytovacieho zariadenia  
do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. (§ 11 VZN č. 8/2020)   

23 Podľa § 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried: „Ubytovacie zariadenia sa na 
základe klasifikačných znakov a fakultatívnych znakov zaraďujú podľa druhov do kategórií a tried takto (napr.): 
kategória 1:  hotel, garni hotel, horský hotel, kongresový hotel, wellness hotel, kúpeľný hotel, boutique hotel, 
apartmánový hotel, motel;  kategória 3: penzión;  kategória 4: apartmánový dom;  kategória 6: chatová osada; 
kategória 9:  ubytovanie v súkromí (izba, objekt, prázdninový byt). 
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Príloha č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 8/2020 o miestnej dani za ubytovanie 

 
Vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie  

za obdobie (mesiac/rok – mesiac/rok) ................................................ 

(podáva sa obci Pernek ako správcovi dane v listinnej forme alebo v elektronickej forme24 za každé dva 
mesiace vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí tejto dvojmesačnej lehoty) 

 
UBYTOVACIE  ZARIADENIE 

Názov Adresa IBAN Banka 
 
 
 

   

 
PREVÁDZKOVATEĽ   UBYTOVACIEHO   ZARIADENIA 

Obchodné meno alebo názov podľa 
Obchodného registra alebo 
Živnostenského registra 

Sídlo (alebo miesto 
podnikania) 

IČO DIČ 

 
 
 

 
 

  

 

Počet ubytovaných celkom  

Počet prenocovaní celkom  

Počet ubytovaných, ktorí boli oslobodení od miestnej dane za ubytovanie  
(ZŤP a jeho sprievodca, dieťa do 15 rokov) 

 

Počet prenocovaní, ktoré boli oslobodené od miestnej dane za ubytovanie  

Počet ubytovaných, na ktorých sa vzťahuje daňová povinnosť  

Počet prenocovaní, na ktoré sa vzťahuje daňová povinnosť  

Celková výška dane za ubytovanie v eur, ktorú je platiteľ dane povinný 
odviesť obci Pernek ako správcovi dane  
(vypočíta sa ako súčin počtu prenocovaní, na ktoré sa vzťahuje daňová povinnosť 
a sadzby 0,50 eur za jednu fyzickú osobu a jedno prenocovanie 
v ubytovacom zariadení) 

 

 
Daň sa odvádza na účet obce Pernek ako správcu dane, IBAN: SK72 5600 0000 0032 4152 5004 vedený 
v Prima banka Slovensko, a.s. najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí 
dvojmesačnej lehoty, za ktorú sa podáva toto Vyúčtovanie. Pri platbe uveďte variabilný symbol, ktorým je 
vaše IČO a špecifický symbol, ktorým je číselné označenie obdobia, za ktoré daň platíte. Daň vo výške do 
300 eur môžete odviesť aj v hotovosti do pokladnice správcu dane: Obec Pernek, Pernek 48, 900 53 Pernek. 

 

V ............................... dňa ................................                                                                                       
                                                                                                          ........................................................................................... 

                                                                                     Titul, meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby  
                                                                                   a odtlačok pečiatky, ak je oprávnená používať pečiatku 

 
24 V elektronickej forme sa „Vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie“ podáva na adresu:  ekonom@pernek.sk 
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Príloha č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 8/2020 o miestnej dani za ubytovanie 

 
 

Potvrdenie č. ..............................25  
o zaplatení miestnej dane za ubytovanie  

(vydáva platiteľ dane na žiadosť ubytovaného) 
 
 

 

Názov ubytovacieho zariadenia, v ktorom bola 
zaplatená miestna daň za ubytovanie a jeho 
adresa  
 

 
 
 
 
 

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia 
(obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto 
podnikania, IČO, DIČ) 
 

 
 
 
 
 

Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia 
a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby,  
ktorá zaplatila daň platiteľovi dane 
 
 

 

Obdobie, za ktoré bola zaplatená daň  
(presný dátum od – do) 

 

Počet osôb, za ktoré bola zaplatená daň 
 

 

Počet prenocovaní, za ktoré bola zaplatená daň 
 

 

Celková výška zaplatenej dane v eur 
 
 

 

 
 

 
 
V Perneku dňa .......................................... 

 
 
                                                                                         

                                                                           ........................................................................................................... 
                                                       Titul, meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá potvrdenie vydala  
                                                              a odtlačok pečiatky, ak je oprávnená používať pečiatku 
 
 

 
25 Číslo Potvrdenia o zaplatení dane spočíva v uvedení poradového čísla potvrdenia a kalendárneho roka, v ktorom 
bolo vydané [§ 14 ods. 1 písm. a) VZN č. 8/2020] 


