
§ 44 

 

Spôsob a lehota odvodu dane 

 

a/  Platiteľ dane je povinný do 10 dní po ukončení mesiaca predložiť správcovi dane písomné 

oznámenie k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb za predchádzajúci mesiac, za každé 

ubytovacie zariadenie na území obce samostatne. Toto oznámenie súhlasí s „knihou 

ubytovaných“, ktorú je povinný prevádzkovateľ zariadenia viesť a ktorú prikladania 

k nahliadnutiu spolu s oznámením k dani za ubytovanie. 

b/ Náležitosti oznámenia  stanoví správca dane. 

c  /Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 10 dní od ukončenia 

mesiaca za predchádzajúci mesiac. 

d/ Vyúčtovanie zrealizuje prevádzkovateľ zariadenia hotovostnou platbou v pokladni 

Obecného úradu. 

 

 

§ 45 

Kontrola 

 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva zamestnanec správcu dane na 

základe písomného poverenia. 

§ 46 

Sankcie 

 

a/ Správca dane uloží prevádzkovateľovi zariadenia za nedodržanie niektorej povinnosti resp. 

za opakované nedodržanie niektorej povinnosti ustanovenia §44 tohto nariadenia pokutu vo 

výške 30,- EUR za každé jednotlivé opakované nedodržanie povinnosti, v správnom konaní 

pokutu až do výšky 6 638,- EUR / §27b ods. 1 písm. a/ a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov/. 

b/ Správca dane uloží prevádzkovateľovi pokutu 100,- EUR za opakované nedodržanie 

povinnosti ustanovenia § 45 podľa osobitného predpisu za opakované neumožnenie 

vykonania kontroly v zariadení, v správnom konaní pokutu až do výšky 6 638,- EUR 

/ §27b ods. 1 písm. a/ a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov/. 

c/ Správca dane môže uložiť prevádzkovateľovi pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie 

menej ako 5 Eur, najviac však do 3 000 Eur za nedodržanie ustanovení tohto nariadenia za 

nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa daňového poriadku.  

(4) Správca dane môže uložiť prevádzkovateľovi pokutu za nesplnenie niektorej z povinností 

nepeňažnej povahy najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 Eur, najviac však do 1 

500 Eur za nedodržanie ustanovení tohto nariadenia, ak nepodá oznámenie o začatí alebo o 

zmene skutočností rozhodujúcich pre výpočet dane. 

/§ 154 ods. 1 písm. c), § 155 ods. 1 písm. d) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový 

poriadok) / 

/ § 154 ods. 1 písm. j), § 155 ods. 1 písm. e) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový 

poriadok/   


