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Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov návrh 

nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej 

tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh 

nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.  

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 

predpisov orgán verejnej moci zverejní na elektronickej úradnej tabuli elektronický úradný 

dokument, ktorý je podľa tohto zákona z hľadiska právnych účinkov totožný s takým dokumentom v 

listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručuje vyvesením na úradnej tabuli 

orgánu verejnej moci, verejnou vyhláškou alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý 

okruh osôb; ustanovenia osobitných predpisov o doručovaní tým nie sú dotknuté. 

Podľa § 34 ods. 4 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 

predpisov orgán verejnej moci vykoná zverejnenie na elektronickej úradnej tabuli v rovnaký deň, ako 

zverejní elektronický dokument na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným 

obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb, a ak to z objektívnych dôvodov nie je 

možné, zverejní na elektronickej úradnej tabuli súčasne so zverejneným elektronickým dokumentom 

aj informáciu o tom, kedy bol zverejnený na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle 

alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb. 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 8/2022 o miestnej dani za ubytovanie 

na území mesta Šurany je zverejnený na pripomienkovanie na úradných tabuliach mesta 

Šurany, na webovom sídle mesta Šurany www.surany.sk v časti Úradná tabuľa a na Centrálnej 

úradnej elektronickej tabuli. 

  

Podľa § 6 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom 

vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické 

osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky 

alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový 

text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného 

textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ 

nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  

 

Pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 8/2022 o miestnej 

dani za ubytovanie na území mesta Šurany možno uplatniť v písomnej forme, elektronicky: e-

mail: r.mesarosova@surany.sk  alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Šurany, Námestie 

hrdinov č. 1, 942 01 Šurany. 

 

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli, na 

webovom sídle a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli 25.11.2022 

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 25.11.2022 

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 05.12.2022 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia zvesiť dňa 14.12.2022 

http://www.surany.sk/
mailto:r.mesarosova@surany.sk
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Dôvodová správa k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Šurany č. 8/2022 o miestnej dani za ubytovanie  

na území mesta Šurany. 
 

A. Všeobecná časť 

Účelom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 8/2022 o miestnej dani 

za ubytovanie na území mesta Šurany (ďalej len „VZN“) je ustanoviť miestnu daň za 

ubytovanie v zmysle 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.“). 

Z ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. vyplýva, že zaviesť, zrušiť, určiť a zmeniť sadzby dane,  

oslobodenie alebo zníženie dane môže správca dane všeobecne záväzným nariadením len k 1. 

januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.  

Účelom VZN je nahradiť predchádzajúce Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 

5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, v ktorom sa nachádzali všetky miestne dane a miestne poplatky, ktoré mesto Šurany 

zaviedlo na svojom území.  

V návrhu VZN správca dane, ktorým je mesto Šurany,  ustanovuje na území mesta Šurany len 

miestnu daň za ubytovanie na území mesta Šurany. 

B. Osobitná časť 

K § 1 

V úvodných ustanoveniach § 1 VZN je uvedené, v ktorých ustanoveniach zákona č. 582/2004 

Z.z.  sa nachádzajú základné náležitosti k miestnej dani za ubytovanie. 

 

K § 2 

Mesto Šurany ako správca dane zavádza s účinnosťou od 01.01.2023 miestnu daň za 

ubytovanie, upravuje podmienky určovania a vyberania miestnej dane za ubytovanie na 

území mesta Šurany za podmienok, ako sú určené zákonom a VZN. 

 

K § 3 

Predmetom VZN je určenie náležitostí miestnej dane za ubytovanie. 

 

K § 4 

V príslušnom ustanovení je uvedené vymedzenie predmetu dane za ubytovanie. 

 

K § 5  

Navrhuje sa, aby sadzba dane za ubytovanie uvedená v návrhu VZN bola ponechaná na úrovni 

roku 2022. 

K § 6  

V súvislosti so splnomocňovacím ustanovením uvedeným v § 43 zákona č. 582/2004 Z.z., 

správca dane ustanovuje náležitosti oznamovacej povinnosti platiteľa dane za ubytovanie. 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021870&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021870&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021870&f=3
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K § 7  

V súvislosti so splnomocňovacím ustanovením uvedeným v § 43 zákona č. 582/2004 Z.z., 

správca dane ustanovuje spôsob a lehoty platenia dane za ubytovanie. 

 

K § 8 

V súvislosti so splnomocňovacím ustanovením uvedeným v § 43 zákona č. 582/2004 Z.z., 

správca dane  určuje podmienky oslobodenia od dane za ubytovanie. 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č.  8/2022 o miestnej dani za ubytovanie 

na území mesta Šurany bude predložený na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 

15.12.2022 pod č. B/5/1/2022. 

 

Uvedená dôvodová správa je spracovaná na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. f) 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Renáta Mesárošová, v.r. 

                                                                                  vedúca finančného oddelenia 

                                                                                       Mestského úradu Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021870&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021870&f=3
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ŠURANY č. 8/2022 

O MIESTNEJ DANI ZA UBYTOVANIE  

NA ÚZEMÍ MESTA ŠURANY  
 

Mesto Šurany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o 

miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov 

v y d á v a 

 

toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 8/2022 o miestnej dani za ubytovanie na 

území mesta Šurany (ďalej len „VZN“).  

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

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 predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z.z.“).  

§ 2 

Základné ustanovenia 

1) Mesto Šurany ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou od 

01.01.2023 miestnu daň za ubytovanie za podmienok, ako sú určené zákonom a týmto VZN. 

 

2) Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania miestnej dane za ubytovanie na 

území mesta Šurany. 

                                                               § 3 

                                            Predmet úpravy VZN 

Predmetom tohto VZN je určenie náležitostí miestnej dane za ubytovanie podľa 

splnomocňovacieho ustanovenia § 43 zákona č. 582/2004 Z.z.. 

§ 4 

Vymedzenie predmetu dane 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 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, 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 a iné zariadenie 

poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe. 

 

§ 5  

Sadzba dane 

 

Sadzba dane je 0,70 eur na osobu a prenocovanie.   

 

 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3119073-3119077&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021870&f=3
https://www.epi.sk/zz/1964-40#f1354141
https://www.epi.sk/zz/1964-40#f1354141
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§ 6 

Náležitosti oznamovacej povinnosti platiteľa dane 

 

1) Oznámenie platiteľa dane musí obsahovať tieto náležitosti:  

 

a) druh oznámenia o odplatnom prechodnom ubytovaní v ubytovacom zariadení, 

b) fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, 

c) právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, 

d) e-mailovú adresu, telefonický kontakt, 

e) meno a priezvisko zodpovednej osoby, 

f) bankové spojenie, 

g) obdobie poskytovania odplatného prechodného ubytovania, 

h) názov, adresa, kategória, ubytovacia kapacita ubytovacieho zariadenia.  

 

§ 7 

Spôsob a lehoty platenia dane 

 
1) Platiteľ dane z ubytovania  je povinný predložiť štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie 

správcovi dane podľa prílohy č. 2 tohto VZN za príslušný kalendárny štvrťrok  do 15 dní 

po ukončení kalendárneho štvrťroka a v tomto termíne odviesť správcovi dane vybranú daň 

za ubytovanie. 

 

2) Štvrťročné vyúčtovanie platiteľa dane musí obsahovať tieto náležitosti: 

 

a) názov a adresa ubytovacieho zariadenia, 

b) názov a sídlo prevádzkovateľa, 

c) identifikačné číslo, 

d) e-mailovú adresu, telefonický kontakt, 

e) meno a priezvisko zodpovednej osoby, 

f) bankové spojenie, 

g) počet ubytovaných osôb, na ktoré sa vzťahuje daňová povinnosť, 

h) základ dane podľa § 39 zákona č. 582/2004 Z.z., 

i) vypočítanú daň za ubytovanie. 

 

3) Daň za ubytovanie je možné uhradiť: 

 

a) bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet správcu dane,  

b) v hotovosti do 300,00 eur do pokladne správcu dane, 

c) prostredníctvom POS terminálu v pokladni správcu dane. 

  

§ 8 

Oslobodenie od dane 
 

Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane: 

 

a) pre osobu, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím so sprievodcom,  

b) pre fyzickú osobu do 18 rokov,  



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 8/2022 o miestnej dani 

za ubytovanie na území mesta Šurany 

 

3 

 

c) pre študentov do 26 rokov.  

 

§ 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 8/2022 o miestnej dani za ubytovanie na 

území mesta Šurany bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva  Šurany č. 

...../2022-Z, bod .........., dňa ...................... 

 

2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 8/2022 o miestnej dani za ubytovanie na 

území mesta Šurany bolo po schválení vyvesené na úradnej tabuli mesta Šurany, zverejnené 

na webovom sídle mesta Šurany www.surany.sk a na Centrálnej úradnej elektronickej 

tabuli dňa ........... Účinnosť nadobúda dňom 01.01.2023. 
 

                     

§ 10 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Odo dňa účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2021 o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 23/2021-Z, bod I., dňa 09.12.2021. 

 

 

 

 

                                             
   
   

                                                                                                          Mgr. Marcel Filaga, v.r. 

                                                                                                           primátor mesta Šurany 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.surany.sk/
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Príloha č. 1 

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ 
na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 8/2022 o miestnej dani  

za ubytovanie na území mesta Šurany 

 

DRUH OZNÁMENIA O ODPLATNOM PRECHODNOM UBYTOVANÍ V UBYTOVACOM ZARIADENÍ 

 oznámenie o začatí ubytovania 

 oznámenie o zmene skutočností rozhodujúcich pre určenie dane za ubytovanie 

 oznámenie o ukončení ubytovania 

PLATITEĽ DANE (PREVÁDZKOVATEĽ UBYTOVACIEHO ZARIADENIA) 

Typ platiteľa dane  fyzická osoba 

 právnická osoba 

Meno a priezvisko /Názov alebo obchodné meno  

Adresa trvalého pobytu / sídlo  

Dátum narodenia/IČO  

e-mailová adresa  

Telefonický kontakt  

Meno a priezvisko zodpovednej osoby  

Bankové spojenie  

OBDOBIE POSKYTOVANIA ODPLATNÉHO PRECHODNÉHO UBYTOVANIA 

Deň začatia poskytovania ubytovania  

Deň ukončenia poskytovania ubytovania  

UBYTOVACIE ZARIADENIE 

Názov ubytovacieho zariadenia  

Adresa ubytovacieho zariadenia  

Kategória ubytovacieho zariadenia  

Ubytovacia kapacita (počet lôžok)  

POČET PRÍLOH, ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIA A PODPIS PLATITEĽA DANE 

Počet príloh, ktoré sa prikladajú k tomuto oznámeniu  

Platiteľ dane vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto oznámení (vrátane príloh) sú správne a úplné. 
Zmenu údajov uvedených v oznámení oznámi platiteľ dane správcovi dane bez zbytočného odkladu. 

Platiteľ dane v súlade s nariadením GDPR a zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje súhlas na spracovanie svojich údajov. 

Meno, priezvisko a funkcia 
osoby oprávnenej konať 
za platiteľa dane 

 Podpis a pečiatka 

Dátum  
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Príloha č. 2 
 

ŠTVRŤROČNÉ VYÚČTOVANIE DANE ZA UBYTOVANIE 

na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 8/2022 o miestnej dani  

za ubytovanie na území mesta Šurany 
 

Vyúčtovanie sa podáva za kalendárny štvrťrok   

 

UBYTOVACIE ZARIADENIE A PLATITEĽ DANE (PREVÁDZKOVATEĽ UBYTOVACIEHO ZARIADENIA) 

Názov a adresa ubytovacieho zariadenia  

Názov a sídlo prevádzkovateľa  

IČO  

e-mailová adresa  

Telefonický kontakt  

Meno a priezvisko zodpovednej osoby  

Bankové spojenie  

OZNÁMENIE ÚDAJOV ZA PRÍSLUŠNÝ KALENDÁRNY ŠTVRŤROK A VÝPOČET DANE 

1 Počet ubytovaných osôb, na ktoré sa vzťahuje daňová povinnosť  

2 Základ dane (počet prenocovaní podliehajúci dani)  

3 Daň za ubytovanie (súčin r. 2 a sadzby dane 0,70 eur)  

Daň za ubytovanie treba uhradiť na účet správcu dane SK73 0200 0000 0001 7492 7172, variabilný symbol: IČO  
alebo v hotovosti do pokladne správcu dane najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúcom po príslušnom 
kalendárnom štvrťroku (za ktoré sa podáva toto oznámenie). 

ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIA A PODPIS PLATITEĽA DANE 

Platiteľ dane (prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia) vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto 
oznámení sú správne a úplné. 

Platiteľ dane v súlade s nariadením GDPR a zákonom číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje súhlas na spracovanie svojich údajov. 

Meno, priezvisko a funkcia 
osoby oprávnenej konať 
za platiteľa dane 

 Podpis a pečiatka 

Dátum  

 

                                                                                                                                     


