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Obec Močenok 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

v súlade s ust. § 6 ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, 5, a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2 a 3, § 17 

ods. 2, 3, 4 a 7, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 77 ods. 5, § 79 ods. 2, § 81 ods. 2, § 82 a § 83,  

§ 98, § 98b § 99e ods. 9, § 99g a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov sa dňa 30. 01. 2019 uznieslo na tomto  

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. 03/2019 

 

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN Č. 05/2017 O MIESTNYCH DANIACH  

A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY  

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2017 – o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“) sa mení a dopĺňa takto: 

 

PIATA  ČASŤ 

 

DAŇ  ZA UBYTOVANIE 

 

1.) Vypúšťa sa § 14 Povinnosť platiteľa a § 15 ohlasovacia povinnosť a splatnosť poplatku  

a  nahrádzajú sa: 

§ 13a 

Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti 

 

1.  Platiteľ dane, ktorým je fyzická osoba, je povinný v rámci oznamovacej povinnosti 

správcovi dane oznámiť:  

a)  meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, kontaktné údaje a číslo 

účtu,  

b)  názov a adresu zariadenia, kategóriu zariadenia podľa osobitného predpisu, 

zodpovednú osobu a kontaktné údaje. 

2.  Platiteľ dane, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, je povinný 

v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť:  

a)  obchodné meno, IČO, miesto podnikania alebo sídlo, kontaktné údaje a číslo účtu,  

b)  názov a adresu zariadenia, kategóriu zariadenia podľa osobitného predpisu, 

zodpovednú osobu a kontaktné údaje.  

3.  Platiteľ dane je povinný správcovi dane písomne oznámiť vznik alebo zánik činnosti 

prevádzky zariadenia najneskôr do 30 dní na predpísanom tlačive (príloha č. 1 tohto 

nariadenia), ktoré je k dispozícii na Obecnom úrade a na webovom sídle obce. 

K oznámeniu platiteľ dane priloží fotokópiu výpisu z obchodného registra, fotokópiu 



výpisu zo živnostenského registra alebo fotokópiu zriaďovacej listiny, list vlastníctva k 

nehnuteľnosti alebo nájomnú zmluvu.  

4.  Po splnení oznamovacej povinnosti správca dane oznámi platiteľovi dane evidenčné 

číslo. Pridelené evidenčné číslo je platiteľ dane povinný uvádzať na všetkých 

dokladoch, ktoré bude vydávať pre účely dane za ubytovanie.  

 

§ 14a 

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane 

 

1.  Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných hostí a to v písomnej (kniha 

ubytovaných hostí) alebo elektronickej forme, ktorá musí minimálne obsahovať:  

a)  meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu každej ubytovanej 

osoby,  

b)  deň príchodu a deň odchodu,  

c)  počet prenocovaní.  

2.  Spôsob evidencie platiteľ dane oznámi správcovi dane.  

3.  V prípade, ak platiteľ dane má viac zariadení na území obce, je povinný viesť za každé 

zariadenie samostatnú evidenciu.  

 

§ 14b 

Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane 

 

Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v 

ktorom okrem iného uvedie: 

a) názov zariadenia,  

b) evidenčné číslo pridelené správcom dane,  

c) sadzbu dane na osobu a prenocovanie podľa platného nariadenia,  

d) počet osôb,  

e) počet prenocovaní  

f) celkovú výšku dane za ubytovanie. 

 

§ 14c 

Lehota a spôsoby odvodu dane 

 

1.  Platiteľ dane je povinný vybratú daň odvádzať správcovi dane do 15 dní nasledujúceho 

prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroku bez vyrubenia a súčasne predložiť vyplnené 

hlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb (príloha č. 2 tohto nariadenia) za každé 

ubytovacie zariadenie na území obce na samostatnom tlačive.  

2.  Vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb je platiteľ dane povinný 

predložiť aj v prípade, že v sledovanom období odplatné prechodné ubytovanie 

neposkytoval.  

3.  Daň za ubytovanie odvedie platiteľ dane bezhotovostným prevodom alebo priamym 

hotovostným vkladom na účet správcu dane, vedený vo Všeobecnej úverovej banke 

alebo zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby, t. j. do pokladnice 

Obecného úradu obce Močenok. 

4.  Platiteľ dane je povinný pri platbe uviesť variabilný symbol v tvare „133006xx“, kde x 

je pridelené evidenčné číslo. 

 

§ 15 

Oslobodenie od dane 

 

Od platenia dane sú oslobodené sociálne zariadenia. 



2.) Doplňuje sa o prílohy VZN:  

 

Príloha č. 1: 

Registračný list k dani za ubytovanie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.  03/2019 

 
Príloha č. 2: 

Štvrťročné hlásenie o počte prechodne ubytovaných (vyúčtovanie dane za ubytovanie) 

 

 
DESIATA  ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce 

Močenok (www.mocenok.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

2. Obecné zastupiteľstvo v Močenku prerokovalo toto všeobecné záväzné nariadenie  

na zasadnutí dňa  30. 01. 2019 a schválilo ho uznesením č. 8.3 – I./OZ/2019. 

3. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Močenku  

a účinnosť 18. 02. 2019. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN 

prístupné na Obecnom úrade v Močenku. 

 

 

V Močenku 01. 02. 2019. 

 

 

 

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

PaedDr. Roman URBÁNIK 

starosta Obce Močenok 

 

 

 

 

http://www.mocenok.sk/


Príloha č. 1 

 

 

 

 

Obec Močenok 

 

Registračný list  
k dani za ubytovanie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2019 

 

vznik zmena zánik 

* nehodiace sa prečiarknite 

 

 

Ku dňu: ........................................................... 

 

ÚDAJE  O PLATITEĽOVI  DANE:  

Meno a priezvisko/Obchodné meno: 
 

Adresa trvalého pobytu/Sídlo: 
 

Rodné číslo/IČO/DIČ: 
 

 

 

ÚDAJE O NEHNUTEĽNOSTI, V KTOREJ PLATITEĽ POSKYTUJE UBYTOVANIE 

Názov ubytovacieho zariadenia: 
 

Adresa ubytovacieho zariadenia: 
 

Kategória zariadenia: 

(napr. hotel, motel, penzión, ubytovňa 

a pod.) 

 

Ubytovacia kapacita 
 

Dátum začatia prevádzkovania 
 

Dátum ukončenia prevádzkovania 
 

Zodpovedná osoba (meno, priezvisko), 

číslo telefónu 

 

Daňovník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo 

neúplných údajov. 

Obec Močenok ako správca dane je povinný chrániť osobné údaje zistené na základe oznamovacej povinnosti v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. 
 

Pečiatka Obce Močenok 

 

 

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

 Podpis a pečiatka zodpovednej osoby 

 

 



Príloha č. 2  

 

 

Štvrťročné hlásenie o počte prechodne ubytovaných 

(vyúčtovanie dane za ubytovanie) 
 

Štvrťrok/rok  Názov ubytovacieho 

zariadenia 

 

Adresa  

 

Meno zodpovednej 

osoby 

 Tel. 

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného alebo živnostenského registra 

 

IČO  DIČ  Číslo účtu  

 

  Január Február Marec Apríl Máj Jún 

1.  Ubytovaní celkom 

 

      

2.  Počet prenocovaní celkom 

 

      

3.  Počet ubytovaných, na ktorých sa 

vzťahuje daňová povinnosť  

      

4.  Počet prenocovaní, ktoré podliehajú 

daňovej povinnosti  

      

5.  Daň v plnej výške sadzby dane  

(riadok 4 x 0,50 €) eur 

      

6.  Predpis – odvodová povinnosť ubytovacieho zariadenia celkom (riadok 5) eur 

 

 

 

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v mesačnom vyúčtovaní dane za ubytovanie sú správne 

a úplné. 

 
Číslo účtu IBAN BIC KS Špecifický symbol Variabilný symbol 
SK42 0200 0000 

0015 8221 9153 
SUBASKBX 0558 IČO 

prevádzkovateľa 
133006xx 

 

 
 

Vyplnené tlačivo zašlite na adresu správcu dane a daň uhraďte na vyššie uvedený účet alebo 

zaplaťte v hotovosti do pokladne správcu dane najneskôr do 15. dňa prvého mesiaca 

nasledujúceho štvrťroku za uplynulý štvrťrok. 

 

V Močenku, dňa............................................. 

 

 

 Vypracoval 

  

 

 meno, priezvisko, funkcia 

 zodpovednej osoby 

 (paličkovým písmom) 

  podpis a pečiatka  
 

 


