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Oznámenie k dani za ubytovanie 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 pre právnické osoby (PO) a pre fyzické osoby (FO), ktoré 

poskytujú prechodné ubytovanie. 

   
 
Variabilný symbol:   * povinný pri úhrade - doplní správca                                           

(VS je pridelený po doručení prvého hlásenia a je platný na celý kalendárny rok)                                                                 pre rok: 

 

I. PLATITEĽ DANE 

 Poskytovateľ ubytovania je povinný riadiť sa zákonmi daňového a živnostenského úradu. 

 

 

                                                                                      

 

SADZBA DANE 

HLÁSENIA 
1 € na osobu a prenocovanie 

PAUŠÁLNA DAŇ 
100 € za každé lôžko na rok 

Pri výbere paušálnej dane je nutné doložiť prílohu č.1 

 

II. Zariadenie v ktorom sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie: 

 

Názov ubytovania: 

Ubytovacia kapacita s prístelkami:                                                                    + * do 10 lôžok – štvrťročné hlásenie  

* nad 10 lôžok – mesačné hlásenie 

Adresa ubytovania: 

Vzťah k nehnuteľnosti 

Vlastník Nájomca Zástupca/ sprostredkovateľ 

Kategorizácia 

HOTEL 

MOTEL  

BOTEL  

HOSTEL  

PENZIÓN 

APARTMÁNOVÝ DOM  

KÚPEĽNÝ DOM 

LIEČEBNÝ DOM 

UBYTOVŇA 

KEMPING 

CHATA 

ZRUB 

RODINNÝ DOM 

BYT 

INÉ ZARIADENIE 

 

 

 

Obchodné meno:  

Titul Meno Priezvisko: 

IČO: RČ: DIČ: 

Adresa sídla: Trvalý pobyt: 

Adresa pre písomný styk : 

Email: Mobil: 

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba 
Fyzická osoba – nepodnikateľ 

VZNIK ZÁNIK  ZMENA 

K dátumu: K dátumu: K dátumu: 
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III. Osoba oprávnená podávať hlásenie 

 

 

 
K oznámeniu o vzniku ubytovania je nutné doložiť oznámenie o poplatkovej povinnosti za množstvový zber pre 

podnikateľské subjekty! 

 

 

 

 

 
 Dátum oznámenia: ................................                                                        ....................................................... 

                                                                                                                                       podpis platiteľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Oznámenie k dani doručuje platiteľ správcovi dane: 
*     písomne na adresu Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné nám.1, Ekonomické oddelenie, alebo 
*     osobne na Mestský úradu Banská Štiavnica – ekonomické oddelenie alebo 
*     elektronicky cez ústredný portál verejnej správy https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_elektronicke-schranky-zakon1/ 

2.    Platiteľ je povinný predložiť správcovi dane pri registrácii výpis obchodného registra alebo živnostenský list. 

3.    Platiteľ je povinný správcovi dane v rámci oznamovacej povinnosti ohlásiť všetky skutočnosti potrebné na vyrubenie dane a to do jedného 
mesiaca odo dňa vzniku daňovej povinností, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik daňovej povinnosti, ako aj 
akékoľvek zmeny už ohlásených údajov (napr. zmena adresy platiteľa, skončenie poskytovania služieb odplatného prechodného ubytovania, 
vznik novej prevádzky, v ktorej sa bude poskytovať prechodné ubytovanie atď.) 

 

 

 

Titul Meno Priezvisko: 

Rodné číslo: Mobil: 

Email: Trvalý pobyt: 

Postavenie vzhľadom k platiteľovi: 
(zamestnanec, partner a pod...) 
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Príloha č.1 

Súhlas s paušálnou daňou 
Podľa § 41 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

 

 

Obchodné meno: 

Meno a Priezvisko:  

Názov ubytovania: 

Adresa ubytovania: 

Počet lôžok pre výpočet: 

 

Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti pre obec a prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia sa doplnila 
možnosť paušálnej sadzby dane za ubytovanie na jedno lôžko v ubytovacom zariadení a kalendárny rok. 

Podľa § 41d ods. 2 novely zákona sa paušálna daň vypočíta ako súčin paušálnej sadzby dane a najväčšej ubytovacej 
kapacity zariadenia za posledný rok; na zmeny ubytovacej kapacity počas kalendárneho roka sa neprihliada. 

Ak  platiteľ dane súhlasí s paušálnou daňou, nevzťahuje sa na neho ustanovenie § 41a ods. 2 novely zákona. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pre uplatnenie paušálnej dane je vyjadrenie súhlasu prevádzkovateľa ubytovacieho 
zariadenia povinné. Obec vyrubí paušálnu daň rozhodnutím.  

 

 

 

 

Súhlasím s vyrubením paušálnej dane za ubytovanie a svoj súhlas podpisom potvrdzujem. 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                 podpis 
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