VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lesnica č. 4/2014 o miestnej dani za
ubytovanie

Obecné zastupiteľstvo v Lesnici podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 43 zákona SNR č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1

(1)

Sadzba dane je 0,5 € na osobu a prenocovanie.

(2)

O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň

za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami.
(3)

Správca dane v súlade s ust. § 43 zákona o miestnych daniach oslobodzuje od

dane za ubytovanie:
- školské skupiny, ktoré v prípade ubytovania viac ako jeden deň platia len za jeden deň
- od platenia sú oslobodené osoby mladšie ako 12 rokov veku v sprievode rodičov
(4)

Daň prevádzkovateľ odvádza bez vyrubenia obecnému úradu nasledovným

spôsobom :
a/ v hotovosti do pokladne OÚ Lesnica
b/ prevodným príkazom na účet VÚB Stará Ľubovňa č. ú: SK3402000000000014220602
a to v týchto lehotách:
- vybranú daň do 31. júla odvádzať do 15. dňa nasledujúceho mesiaca a súčasne predložiť
správcovi dane vyplnené hlásenie o počte ubytovaných fyzických osôb na príslušnom tlačive,
- vybranú daň do 30. novembra odvádzať do 15. dňa nasledujúceho mesiaca a súčasne
predložiť správcovi dane vyplnené hlásenie o počte ubytovaných fyzických osôb na
príslušnom tlačive.

§2
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce.

obec

Lesnica

§3
Záverečné ustanovenia
(1) Na konanie vo veciach poplatku sa vzťahuje zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
(2) VZN č. 4/2014 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lesnici dňa 12.12.2014
, návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 25.11.2014 do 9.12.2014
, schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 13.12.2014 do 31.12.2014
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné
nariadenie
obce
Lesnica
č.5/2011
zo
dňa
15.12.2011
o miestnej dani za ubytovanie
(4) Zmeny a doplnky tohto
zastupiteľstvo v Lesnici.

všeobecne záväzného

nariadenia schvaľuje Obecné

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015

V Lesnici dňa 12.12.2014
Ján Gondek
starosta obce

