
 Doplnok  č. I. k Všeobecnému záväznému nariadeniu  o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci 

Haligovce 

 

§ 1  

 Povinnosti prevádzkovateľa 

(1) Prevádzkovateľ je povinný viesť okrem záznamov evidencie ustanovenej všeobecne záväzným 

právnym predpisom (ďalej len „kniha ubytovaných“) aj osobitné položky evidencie ubytovaných 

určené správcom dane potrebné na správne určenie dane a v určenej lehote predložiť správcovi 

dane tieto záznamy, ktoré musia obsahovať nasledovné údaje: 

a) meno a priezvisko ubytovaného, adresu trvalého pobytu ubytovaného, číslo občianskeho 

preukazu alebo cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho identitu 

ubytovaného,  

/vyhotovenou kópiou z knihy ubytovaných/ 

 b) počet všetkých ubytovaných hostí v danom kalendárnom mesiaci,  

d) počet prenocovaní všetkých ubytovaných hostí v danom kalendárnom mesiaci, 

/viď príloha Hlásenie o miestnej dani za ubytovanie/ 

 (2) Údaje uvedené v odseku 1 je prevádzkovateľ povinný zapisovať do evidencie ubytovaných v deň 

ubytovania, okrem údaja o dni odchodu daňovníka. Ukončenie ubytovania (deň odchodu daňovníka) 

je prevádzkovateľ povinný vyznačiť v evidencii ubytovaných ihneď po odchode daňovníka. 

 (3) Prevádzkovateľ môže viesť evidenciu ubytovaných aj v elektronickej forme.  

(4) Prevádzkovateľ je ďalej povinný 

 a) predkladať správcovi dane do 5. dňa v mesiaci mesačné vyúčtovanie dane za 

predchádzajúci kalendárny mesiac na tlačive uvedenom v prílohe č. 1,  

b) uhradiť daň na účet správcu dane alebo zaplatiť v hotovosti do pokladne správcu dane 

najneskôr do 5. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac,  

c) podať na výzvu správcu dane potrebné vysvetlenia a predložiť požadované doklady, 

vyhotoviť fotokópiu knihy ubytovaných priamo u prevádzkovateľa správcovi dane, alebo povereným 

osobám správcu dane,  

d) umožniť obci ako správcovi dane alebo hlavnému kontrolórovi obce,  fyzickej osobe na 

základe poverenie obce vykonať fyzickú alebo dokladovú kontrolu priamo u prevádzkovateľa, 

 e) vydať na požiadanie daňovníka potvrdenie o zaplatení dane. 

§ 2 

Sankcie 

 



(1) Obec  uloží prevádzkovateľovi za nedodržanie niektorej z povinností  tohto doplnku podľa 

osobitného predpisu pokutu 20 eur za každé jednotlivé nedodržanie povinnosti, v správnom konaní 

pokutu až do výšky 6 638 eur.11) 

 (2) Obec uloží prevádzkovateľovi pokutu 100 eur za nedodržanie povinnosti  tohto doplnku podľa 

osobitného predpisu za neumožnenie vykonania kontroly v zariadení; v správnom konaní pokutu až 

do výšky 6 638 eur.11)  

(3) Obec ako správca dane uloží prevádzkovateľovi pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie 

menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur za  nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa daňového 

poriadku.12)  

(4) Obec ako správca dane uloží prevádzkovateľovi pokutu za nesplnenie niektorej z povinností 

nepeňažnej povahy13) najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 1 500 

eur za nedodržanie ustanovenia tohto nariadenia, ak ani po výzve nepredloží požadované podklady 

alebo nepodá oznámenie o vzniku alebo zániku činnosti zariadenia. 

Dňa 23.07.2021 bol OZ prijatý DODATOK č. 1 v bode programu 6, uznesením č. 140. 
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