Návrh Dodatku č,1 k VZN 1,yvesený na úradnej tabuli v obci Drnava dĎa: 25,02.2a09
Dodatok č,1 k VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Drnava dria: 03 ,04.2009
Dodatok č, 1 k VZN nadobúda účinnost' dňa: 18.04.2009
Obecné zastupiíeťsh;o v Drnave na základe uznesenia § 6 zákona,S//R i. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení y zneni neskoršich predpisoll a zákona Slr/fi č. 538/2007 Z.z. o miestttych
daniach a miestnonl poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady y znení
neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Drnava íento

Dodatok č. 1 k všeobecne závciznému nariudeniu
O ruiestnych daniach a o miestnom poplatku za komundlne odpady a tlrobné stuvebné

odpudy na územíobce

Drnava

Cast'prvá

V bode 2

úvodnéustanovenie
§1

sa dopíňa odsek d) daň za ubl,tovanie

§12
DAŇ ZA UBYTOVANIE
sadzba dane
Sadzba ďule za ubýovanie je 1 € na osobu a prenocovatrie.

Vyberanie dane a odvod dane

(i) Platiter dane (tj. prevádzkovateť ubýovacieho zaríadenia) vyberá daň od daňovníka,
ktorým je ťyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubyuje. O vybratej
dani veclie prevádzkovateť evidenciu v,,knilre ubytovaných",
(2) O zap},atení dane vydá prevádzkovatel' daňovrríkovi príjmový pokladrričný doklad
s predpí s anými náležito st'ami,
(3)

Vybranú dari platiteť odvádza správcovi dane mesačne, vždy do 5.dňa nasledujúcelrc
mesiaca. V tom istom termíne je povinný písomne podať správcovi dane hláserrie
o odvode dane za ubytovanie, V hlásení uvedie okrem identif,rkačných údajov o svojej
osobe najrná názov a adresu ubytovacieho zariadenia, obdobie, zakíorédařl odvádza,
počet ubytovaných lrostí, počet nocí pobYu celkonr, celkovú výšku vybranej
a odvedenei dane.

(4)

Platiteť darre je povirurý písomne oznámit' správcovi darre skutočnost', že zača|
poskýovat' odplatné preclrodné ubýovanie fyzických osób v ubytovacom zariadení,
ktorélro kategorizáciu určuje osobitrrý predpis, do 30 drrí odo dria vzniku tejto
skutočnosti.

Platiteť dane pri plnení oznamovacej povinnosti je povinný okrem identifikačných údajov
o svojej osobe uviest' deň, odkedy prechodné ubYovanie poskytuje, identiírkačnéúdaje
o ubytovacom zariadení, kategóriu ubytovacíeho zaúadenia a počet lóžok v ubýovacom
zariadeni. Každúznenu týchto skutočností je povinný pisomne oznámií'správcovi dane
do 30 dní.
Ak platiteť dane prestane poskýovať prechodné ubytovanie, je povinrrý do 30 dní
písomne oznámíť túto skutočnost' správcovi dane.

§13
záverečnéustanovenie
(1) Na tomto Dodatku č. 1 k všeobecne záváznébo nariadenia obce Drrrava sa uznieslo
Obecné zastupitel'stvo v Drnave dňa 02,04,2009
(2) Toto všeobecne závázné nariadenie nadobúda účinnosťdňa: 18,04.2009

V Drnave dňa02.04.2009
Helena Uibriková
starostka obce

