
      
 
 

       

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MESTA 

TRNAVA 

 

    VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  č. 517 

 

o dani za ubytovanie  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 
a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a  ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1  zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona      č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) 

 
čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Účelom tohto nariadenia je ustanoviť daň za ubytovanie v meste Trnava a upraviť ostatné s tým 

súvisiace náležitosti. 
čl. 2 

Predmet dane 

 
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 

Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, 
apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných 
kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická 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. 

 
čl. 3 

Daňovník 

 

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

 
čl. 4 

Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní. 
 

čl. 5 

Sadzba dane 

 

Sadzba dane na celom území mesta je 2 eurá na osobu a prenocovanie. 
 

čl. 6 

Náležitosti a lehoty oznamovacej povinnosti 

 

(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné 
ubytovanie poskytuje. 
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(2) Platiteľ dane má oznamovaciu povinnosť pri vzniku a zániku činnosti ubytovacieho 
zariadenia. 

(3) Platiteľ dane je povinný vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia písomne oznámiť 
najneskôr do 30 dní Mestskému úradu v Trnave na tlačive zverejnenom na webovej stránke 

mesta. 
 

čl. 7 

Rozsah a spôsob vedenia evidencie pre účely dane za ubytovanie 

 

(1) Platiteľ je povinný na účely dane za ubytovanie viesť evidenciu o ubytovaných v tomto 
rozsahu: 
a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu ubytovaného, číslo občianskeho preukazu, alebo 

cestovného dokladu, alebo iného dokladu preukazujúceho identitu ubytovaného, 
u neplnoletej osoby dátum narodenia, číslo preukazu fyzickej osoby, ktorá je držiteľom 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, doklad alebo 
potvrdenie o návšteve školy v čase ubytovania, 

b) dobu ubytovania, deň príchodu a deň odchodu ubytovaného,  
c) dôvod oslobodenia od dane v prípade,  ak ubytovaný je oslobodený podľa čl. 9 tohto 

VZN. 
(2) Údaje uvedené v ods. (1) je platiteľ povinný zapisovať v deň ubytovania, okrem údaja o dni 

odchodu. Ukončenie pobytu ubytovaného je platiteľ povinný vyznačiť v predpísanej 

evidencii ihneď po odchode.  
(3) Platiteľ je povinný viesť pre účely dane evidenciu podľa odseku (1) 

tohto ustanovenia samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území mesta. 
 
 

čl. 8 

Spôsob, lehota vyberania dane za ubytovanie, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane 

a odvod mestu 

 

Platiteľ je povinný: 

a) predkladať Mestskému úradu v Trnave v termíne do 10. dňa po skončení štvrťroka, 
štvrťročné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie, na tlačive zverejnenom na webovej 

stránke mesta, 
b) vybratú daň odviesť na účet Mesta Trnava, najneskôr do 10. dňa po skončení štvrťroka, 
c) platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení, doklad 

pre daňovníka o zaplatení dane, v ktorom vyznačí názov ubytovacieho zariadenia, sadzbu 
dane na osobu, deň príchodu a deň odchodu ubytovaného, počet prenocovaní a celkovú 

výšku dane za ubytovanie. 
 
 

čl. 9 

 Oslobodenie od dane  

 

Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane:  
a) pre osobu, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom, 

b) pre fyzickú osobu do 18 rokov veku, 
c) študenti do 26 roku veku života. 
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čl. 10 

Zrušovacie a prechodné   ustanovenia 

 
(1) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Tretia hlava, čl. 19 - 24 Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 409 o miestnych daniach v znení VZN  č. 437.     

(2) Daňové konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa dokončí podľa 
doterajších predpisov.  

(3) Vznik a zánik daňovej povinnosti a práva a povinnosti s tým spojené vzniknuté 
do nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa doterajších predpisov. 

 

čl. 11 

Účinnosť 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 2019. 
 

 
 

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 25. 06. 2019 
Vyvesené dňa 28. 06. 2019 
Zvesené dňa  

 
 

 
    
 

 
 

       JUDr. Peter Bročka, LL.M, v. r. 
           primátor mesta Trnava 
 

 
 


