Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2008

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Kolárovice č. 2/2008,
ktorým sa stanovuje výška dane za ubytovanie
Obec Kolárovice podľa ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov a podľa ustanovenia § 43 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva
dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu.
Článok 8
1./ Daň za ubytovanie
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení, ktoré takéto služby poskytuje /ďalej len ubytovacie
zariadenie/.
2./ Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v ubytovacom zariadení odplatne prechodne
ubytuje.
3./ Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
4./ Sadzba dane
Sadzba dane je vo výške 0,50 € za jednu osobu a jedno prenocovanie.
5./ Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktoré poskytuje odplatné
prechodné ubytovanie. Tento je povinný u správcu dane - Obec Kolárovice sa
registrovať v termíne do 15 dní od začatia činnosti.
6./ Povinnosti platiteľa dane
a) Platiteľ dane je povinný viesť písomne evidenciu v knihe ubytovaných o počte osôb
a ich prenocovaní v ubytovacom zariadení za ten, ktorý deň, pričom zápis obsahuje:
meno a priezvisko osoby, jej presná adresa, deň jej príchodu a odchodu z ubytovacieho
zariadenia a počet prenocovaní v ubytovacom zariadení.
b) Platiteľ dane je povinný vydať osobe ubytovanej v ubytovacom zariadení doklad,
v ktorom bude označený daňovník, počet osôb, počet prenocovaní, dátum jeho
príchodu a odchodu z ubytovacieho zariadenia.
c) Platiteľ dane je povinný umožniť vykonanie kontroly ubytovaných osôb
v ubytovacom zariadení a porovnať ich s knihou ubytovaných, ako i na požiadanie
správcu dane predložiť mu knihu ubytovaných a účtovné doklady, ktorými je
preukázané uhradenie dane ubytovanými osobami.
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d) Platiteľ dane je povinný správcovi dane písomne vždy po uplynutí príslušného
kalendárneho mesiaca v termíne do 10 dní oznamovať počet prechodne ubytovaných
osôb v ubytovacom zariadení a výšku nimi uhradenej dane.
e) Platiteľ dane je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa podania hlásenia za
predchádzajúci kalendárny mesiac uhradiť správcovi dane priznanú sumu.
f) Spôsob vyberania dane:
Daň sa môže uhradiť:
- bankovým prevodom na účet obecného úradu,
- poštovou poukážkou,
- v hotovosti do pokladne obecného úradu.

Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice sa na tomto dodatku k všeobecne záväznému
nariadeniu o miestnej dani za ubytovanie uznieslo dňa 7. septembra 2009, uzn. č.
4/2009 písm. A/3.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 01. októbra 2009.
V Kolároviciach, dňa 7. 9. 2009

starosta obce
Ing. Jozef Hruštinec

V súlade s § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh dodatku č. 1
k VZN č. 2/2008 zverejnený na úradnej tabuli dňa 20.08.2009 na uplatnenie
pripomienok fyzických a právnických osôb.

Vyvesené: 08. 09. 2009
Zvesené: 23. 09. 2009

