Všeobecne záväzné nariadenia obce Ostratice
č. 1/2012
o zmene VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Ostraticiach v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších prepisov s uznieslo na tomto Všeobecne
záväznom nariadení v súlade so zák. č. 582/2004. Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov.

Čl. 1
Predmet a účel úpravy
1)
Predmetom zmeny VZN sú zmeny všeobecne záväzného nariadenia o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení
neskorších prepisov.
2)

Obecné zastupiteľstvo vydáva toto VZN s cieľom doplniť daň za ubytovanie.

Čl. 2
Doplnok všeobecne záväzného nariadenia
1) Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení (ďalej len zariadenie).
2) Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3) Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní
4) Sadzba dane
Sadzba dane je 0,345 € na jednu osobu a jedno prenocovanie
5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odpatné ubytovanie poskytuje.
6) Preukázanou evidenciou na účely dane je Výkaz o vybranej dani za ubytovanie, predložený
správcovi dane štvrťročne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.
7) Správcom dane je Obec Ostratice.
8) Správca dane vyrubí daň najneskôr do posledného dňa mesiaca nasledujúceho po skončení
sledovaného štvrťroka.
9) Lehoty a spôsob platby určí Obec Ostratice v daňovom výmere.
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Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1) Všetky ostatné ustanovenia VZN č. 4/2011 naďalej zostávajú platné.
2) Toto VZN bol schválené uznesením č. 14/2012 Obecného zastupiteľstva v Ostraticiach
dňa 25.05.2012.

Ján Podoba
starosta obce

Schválené uznesením OZ č. 14
Dňa: 25.05.2012
Platné od: 12.06.2012
Účinné od: 01.07.2012

/2012

Vyvesené: 28.05.2012
Zvesené: 12.06.2012

Obec Ostratice
956 34 Ostratice č. 200
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Výkaz o vybranej miestnej danie za ubytovanie

Štvrťrok/ rok
Obchodné meno alebo názov
prevádzkovateľa podľa obchodného
registra alebo živnostenského oprávnenia
Adresa prevádzkovateľa
Ulica, číslo, PSČ, mesto
IČO
Názov ubytovacieho zariadenia
Adresa ubytovacieho zariadenia
ulica, číslo, PSČ, mesto
Meno, priezvisko zodpovednej osoby
Číslo telefónu
Ubytovaní hostia celkom
Počet prenocovaní celkom
Suma dane celkom
(sadzba dane x počet prenocovaní)
Prehlasujem, že všetky údaje uvedené vo výkaze o vybranej miestnej dani za ubytovanie
sú pravdivé a správne.

V Ostraticiach, dňa ..................................

........................................................
Podpis, pečiatka (ubyt. zariadenia)

Vyplnený výkaz o vybranej dani za ubytovanie (aj nulový) doručte do 10 dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka .

