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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čerhov č. 3/2022 

o miestnej dani za ubytovanie  

 

Obecné zastupiteľstvo v Čerhove v súlade s § 43 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

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

neskorších predpisov a podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Čerhov o miestnej 

dani za ubytovanie. 
 

 
§ 1 

Predmet dane 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Čerhov (ďalej len „nariadenie“) určuje 

podrobnosti o miestnej dani za ubytovanie (ďalej len „daň“). 

 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. 

 

§ 2  

Základ dane 

 Základom dane je podľa § 41d ods. 1 sadzba dane na jedno lôžko z ubytovacej kapacity 

zariadenia na kalendárny rok, ako paušálna daň. 

 Podľa § 41d ods. 2 paušálna daň sa vypočíta ako súčin paušálnej sadzby dane a 

najväčšej ubytovacej kapacity zariadenia za posledný rok; na zmeny ubytovacej kapacity 

počas kalendárneho roka sa neprihliada. Paušálna daň sa uplatní, ak s ňou platiteľ dane 

súhlasí; na platiteľa dane sa v tomto prípade nevzťahuje ustanovenie § 41a odsek 2. 
 

§ 3  

Sadzba dane 

Sadzba dane je 10,00 € za lôžko a rok. 

 

§ 4 

Oznamovacia povinnosť 
(1) Platiteľ dane je povinný oznámiť správcovi dane nasledovné skutočnosti. Oznámenie sa 

spravidla podáva osobitne vo vzťahu ku každému ubytovaciemu zariadeniu. 

 
 (2) Oznámenie o začatí odplatného prechodného ubytovania v ubytovacom zariadení obsahuje 

nasledovné náležitosti:  

a) označenie platiteľa dane, a to v rozsahu  

 1. meno a priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ktorá 

nie je podnikateľom,  



 2. názov (obchodné meno), IČO a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, 

ktorá je podnikateľom,  

 3. kontaktné údaje platiteľa dane, a to spravidla v rozsahu adresy na doručovanie, ak nie je 

zhodná s adresou uvedenou v bode 1 alebo 2, meno a priezvisko zodpovednej osoby, emailová 

adresa, telefonický kontakt, číslo bankového účtu; kontaktné údaje platiteľa dane nie sú 

povinnými náležitosťami oznámenia,  
b) označenie ubytovacieho zariadenia, a to najmä  

 1. názov a adresu ubytovacieho zariadenia,  

 2. kategóriu ubytovacieho zariadenia,  

c) ubytovaciu kapacitu ubytovacieho zariadenia,  

d) deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania,  

e) súhlas platiteľa dane s paušálnou daňou 

f) dátum a podpis. Ak je platiteľom dane právnická osoba, k podpisu sa uvedie meno a priezvisko 

štatutárneho orgánu. Ak za platiteľa dane koná splnomocnenec, uvedie svoje meno a priezvisko, 

pričom k oznámeniu pripojí plnomocenstvo.  

 

(3) Oznámenie o zmene skutočností rozhodujúcich pre určenie dane obsahuje nasledovné 

náležitosti:  

a) náležitosti podľa ods. 2 písm. a) bodu 1 alebo 2, písm. b) bodu 1 a písm. f),  

b) opísanie zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie dane, najmä zmenu náležitostí podľa 

ods. 2 písm. c) a e).  

 

(4) Oznámenie o ukončení poskytovania odplatného prechodného ubytovania v ubytovacom 

zariadení obsahuje nasledovné náležitosti:  

a) náležitosti podľa ods. 2 písm. a) bodu 1 alebo 2, písm. b) bodu 1 a písm. f),  

b) deň ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania.  

 

§ 5 

Spôsob a lehoty platenia dane 

(1) Splatnosť dane za príslušný kalendárny rok je vždy do 31.12. kalendárneho roka.  

(2) Daň možno zaplatiť bezhotovostným prevodom na určený účet správcu dane alebo v hotovosti 

do pokladne správcu dane. Správca dane zverejní na svojom webovom sídle základné platobné 

údaje pre účely zaplatenia dane. 

 

§ 6 

Osobitné ustanovenie 
Osobitné ustanovenia pre zástupcu platiteľa dane nie sú týmto nariadením dotknuté. 

 

§ 7 

Účinnosť 
 Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Čerhove dňa 

19.08.2022, uznesením číslo 177/2022.  

 Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. septembra 2022. 

 

 

 

        Ing. Jaroslav Bajužik 

        starosta obce  

 

 

Zverejnené: 19.08.2022 


