
 

Príloha č. 2 

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2017 
 

Oznámenie dane za ubytovanie  

 

Mesiace/rok 
 Názov ubytovacieho 

zariadenia 

 

Adresa  Meno zodp. 

osoby 
 Tel.  

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného alebo živnostenského registra 

 

IČO  DIČ  Číslo účtu  

 

1. Ubytovaní celkom  

2. Počet prenocovaní celkom  

3. Počet ubytovaných, ktorí boli oslobodení  

4. Počet prenocovaní, ktoré boli oslobodené  

5. Počet ubytovaných, na ktorých sa vzťahuje daňová povinnosť v plnej výške  sadzby  

6. Počet prenocovaní, ktoré podliehajú daňovej povinnosti v plnej výške sadzby v danom kalendárnom mesiaci  

7. Daň v plnej výške sadzby dane (riadok 8 x 0,33 eur) eur  

8. Predpis – odvodová povinnosť ubytovacieho zariadenia celkom eur 
 

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení dane za ubytovanie sú správne a úplné. 

Číslo účtu Obce Priepasné 4691712004/5600 KS 0558 Variabilný symbol 111 

IBAN SK75 5600 0000 9171 2004     

 

Vyplnené tlačivo zašlite na adresu správcu dane a daň uhraďte na vyššie uvedený účet alebo zaplaťte v hotovosti do pokladne 

správcu dane najneskôr do 10. dňa v mesiaci za uplynulé tri kalendárne  mesiace. 

 
V ………………………..  dňa    Vypracoval 

 

dátum vyhotovenia 
meno, priezvisko, funkcia 
zodpovednej osoby 

(paličkovým písmom) 

 

 

 

 

 
 

 

podpis a pečiatka 



 

Príloha č. 3 

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2017 
 

O H L Á S E N I E 

vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia 

VZNIK/ ZÁNIK* činnosti ubytovacieho zariadenia 

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa 

obchodného alebo živnostenského registra 

 

Adresa – ulica, číslo, PSČ 
 

IČO 
 

DIČ 
 

Banka, v ktorej je vedený účet prevádzkovateľa 
 

Číslo účtu, alebo IBAN 
 

Názov ubytovacieho zariadenia 
 

Adresa – ulica, číslo, PSČ 
 

Dátum začatia činnosti ubytovacieho zariadenia 
 

Dátum ukončenia činnosti ubytovacieho zariadenia 
 

Ubytovacia kapacita 
 

Meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby 
 

Číslo telefónu pevná linka 
 

Číslo telefónu mobil 
 

E-mailová adresa 
 

* Nehodiace sa preškrtnite 
 

 

Prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné. Zároveň svojim podpisom poplatník udeľuje obci 

Priepasné súhlas na spracovanie a uchovávanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov v rámci daňových konaní spojených  s miestnou daňou za 

ubytovanie. 

 

 

 

 

 

 

V    ......................... dňa ………………………….. ....................................................... 

podpis zodpovednej osoby 

a pečiatka 


