
 

      
 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MESTA 
TRNAVA 

 

    VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  č. 587 

 
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 
 

Týmto nariadením sa ustanovuje daň za ubytovanie na území mesta Trnava. 
 

čl. 2 

Predmet VZN 
 
Predmetom úpravy podľa tohto nariadenia je ustanovenie sadzby dane, 

náležitostí oznamovacej povinnosti dane, spôsobu a lehoty platenia dane 
a podmienok oslobodenia od dane. 

čl. 3 
Sadzba dane 

 

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

čl. 4 

Povinnosti platiteľa dane 
 

(1) Platiteľ dane je povinný mestu oznámiť najneskôr v deň začatia 

poskytovania odplatného prechodného ubytovania ubytovaciu kapacitu 
zariadenia na tlačive zverejnenom na internetovej stránke Mesta Trnava  
a ukončenie poskytovania odplatného prechodného ubytovania je platiteľ 

dane povinný mestu oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia 
poskytovania odplatného prechodného ubytovania na tlačive zverejnenom 

na internetovej stránke Mesta Trnava. Platiteľ dane je povinný obci 
oznámiť písomne všetky zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie 
dane do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.  

(2) Platiteľ dane je povinný na účely tejto dane viesť podrobnú evidenciu 
fyzických osôb, ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie poskytované 
jednotlivo za každé zariadenie.  



 

 

2 

 

čl. 5 
Oznamovanie základu dane a náležitosti odvodu dane za ubytovanie  

 
Platiteľ je povinný:   

a) predkladať Mestu Trnava prostredníctvom Mestského úradu v Trnave  

v termíne do 10. dňa po skončení štvrťroka, štvrťročné vyúčtovanie 
miestnej dane za ubytovanie, na tlačive zverejnenom na internetovej 
stránke Mesta Trnava,  

b) vybratú daň odviesť na účet Mesta Trnava, najneskôr do 10. dňa po 
skončení štvrťroka,   

c) platiteľ alebo zástupca platiteľa 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. 6 

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.   

čl. 7 
Zrušovacie a prechodné ustanovenia 

 
(1) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 517 

 o dani za ubytovanie. 

(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. 8 
Účinnosť 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.07.2022. 

 

 
 
 

 

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

 
 
Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 26. 04. 2022 

Vyvesené 28. 04. 2022 
Zvesené 13. 05. 2022 


