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Obecné zastupiteľstvo obce Modrany v súlade s ustanovením §-u 4 ods.3 písm. c/ a § 6 a § 11
odst. 4 písm. d/,e/a g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 40, § 41. § 43 a § 103 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie
(VZN) pre územie obce Modrany

č. 1/2019
o dani za ubytovanie.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Obec Modrany, ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza miestnu daň
za ubytovanie. Základné náležitosti o miestnej dani za ubytovanie sú ustanovené v § 37 až 43
zákona č. 582/2004 Z.,z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. VZN upravuje podmienky
určovania a vyberania dane za ubytovanie na území obce Modrany.
Čl. 2
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby nad 15
rokov v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (Vyhláška MV
SR č. 277/2008 Z.z., § 3).
Čl.3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Čl. 4
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
Čl. 5
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 0,50 € na osobu a prenocovanie.
Čl. 6
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.

Čl. 7
Povinnosť platiteľa
Platiteľ dane je povinný denne viesť knihu ubytovaných osôb s ich identifikačnými údajmi a
o počte prenocovaní a predložiť túto knihu k nahliadnutiu správcovi dane.
Čl. 8
Oznamovacia povinnosť a platiteľ dane
1.Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od začatia poskytovania prechodného ubytovania. V oznámení uvedie svoje identifikačné
údaje ako a identifikačné údaje ubytovacieho zariadenia.
2.Ak dôjde k zmenám, prípadne zanikne daňová povinnosť je platiteľ dane povinný nahlásiť
tieto skutočnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa kedy vznikli.
3. Platiteľ dane je povinný podať priznanie k dani za ubytovanie správcovi dane (formulár –
príloha č. 1) mesačne do 25 dní po ukončení mesiaca a do tohto termínu daň uhradiť:
• V hotovosti do pokladne Obecného úradu Modrany;
• Bezhotovostne na účet : 3803527002/5600, Prima banka Slovensko a.s.
Čl.9
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec Modrany, na území ktorej sa ubytovanie nachádza.
Čl. 10
Záverečné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo Modrany VZN č. 1 /2019 o dani za ubytovanie schválilo dňa
14.10.2019 uznesením č. 54/2019
2. VZN nadobúda účinnosť 31.10.2019
V Modranoch 15.10.2019
Štefan Édes
starosta obce Modrany

