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Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 43 a súvisiacich ustanovení zákona  č. 
582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov 

 
 

ČASŤ PRVÁ 
Úvodné ustanovenia 

 
Článok  1 

1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je úprava podmienok 
ukladania  miestnej daneza ubytovanie na území obce Ladce. 

ČASŤ DRUHÁ 
 

Článok  2 
Register poskytovateľov 

1) Poskytovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje odplatné ubytovanie fyzickej 
osoby v ubytovacom zariadení. 
2) Poskytovateľ je povinný registrovať sa na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. 
Pri ukončení prevádzky zariadenia je povinný do 15 dní odo dňa ukončenia ohlásiť túto skutočnosť    
správcovi dane a to na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto VZN. 
 

Článok 3 
Evidencia ubytovaných osôb. 

1) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje. 
3) Základom dane je počet prenocovaní. 
4) Poskytovateľ ubytovania je povinný: 
 a/ viesť evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: 

- meno a priezvisko, rok narodenia 
- miesto trvalého pobytu daňovníka 

 -      počet prenocovaní s uvedeným dátumom príchodu a odchodu 
 b/ každému daňovníkovi, od ktorého vybral daň za ubytovanie v súlade s týmto nariadením 
      vydať písomné potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie, ktoré musí obsahovať 
minimálne    
                    tieto náležitosti: 

- meno a priezvisko 
- miesto trvalého pobytu 
- výšku dane 

 
Článok 4 

Platenie dane 



 Obec Ladce ako príslušný správca dane, určuje sadzbu dane vo výške 0,500 eurna osobu 
a prenocovanie. 
1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 
2) Vybratú daň prevádzkovateľ odvedie správcovi dane do 15 dní odo dňa ukončenie príslušného 
mesiaca v ktorom bolo poskytnuté ubytovanie.  
 
  
 

ČASŤ TRETIA 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
Článok 5 

1) Ostatné vzťahy neupravené týmto nariadením obce sa riadia najmä zákonom č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších právnych predpisov. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia vyplývajúce z iných 
zákonov a osobitných predpisov. 
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dní po jeho schválení a zverejnení 
v obci a na internetovej stránke obce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zverejnenie návrhu: 15.11.2019 
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