VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE PROSIEK
Č.3/2021
o prevádzkovateľoch ubytovacích zariadení, podmienkach prevádzkovania ubytovacieho zariadenia
na krátkodobý nájom a rozvoji cestovného ruchu v obci Prosiek
Obecné zastupiteľstvo obce Prosiek v zmysle § 6 ods.1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. h) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 41 zákona č.

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto nariadenie

Čl. 1
Účel nariadenia
1) Účelom tohto nariadenia je určenie postupov a zjednotenie pravidiel pre poskytovateľov
krátkodobého ubytovania za odplatu v obci Prosiek.
Čl. 2
Vymedzenie pojmov
1) Správca dane – obec, ktorá spravuje dane a miestne poplatky. Platiteľ dane – právnická osoba
alebo fyzická osoby, ktorá prevádzkuje ubytovacie zariadenie ktorá poskytuje za odplatu
krátkodobé ubytovanie.
Čl. 3
Registrácia ubytovateľov
1) Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, poskytujúceho odplatné prechodné
ubytovanie, je povinný sa zaregistrovať na obecnom úrade Prosiek do 7 dní odo dňa začatia
prevádzky ubytovacieho zariadenia, alebo do 7 dní od účinnosti tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
2) Správca dane pridelí platiteľovi dane registračné číslo a vydá registrovanému platiteľovi dane
tabuľu registrovaného platiteľa dane za ubytovanie, ktorým je platiteľ dane povinný označiť miesto
poskytnutia odplatného prechodného ubytovania alebo ubytovacie zariadenie vyvesením tak, aby
bolo možné túto tabuľu vidieť z verejného priestranstva. Správca dane pridelí registračné číslo na
každé ubytovacie zariadenie platiteľa dane. Ak si platiteľ dane nesplní svoju povinnosť o vyvesení
registračného čísla, je povinný uhradiť správcovi dane pokutu vo výške 15,00 Eur a to aj opakovane
v prípade sústavného porušovania.
3) Platiteľ dane je povinný plniť si svoju povinnosť chrániť pridelenú registračnú tabuľu a pridelenú
registračnú kartu pred poškodením, stratou a odcudzením. V prípade poškodenia, straty alebo
odcudzenia tabule registrovaného platiteľa dane, nahlási túto skutočnosť platiteľ dane u správcu
dane bezodkladne. V takomto prípade správca dane vydá platiteľovi dane novú registračnú tabuľu a
platiteľ dane je povinný uhradiť správcovi dane náhradu v sume 15,00 EUR. V prípade opakovanej
straty sa poplatok zvýši na dvojnásobok.
Č. 4
Kontrola
1) Platiteľ dane, každý kvartál, k poslednému dňu kvartálu, predloží správcovi dane knihu návštev a
ten po prekontrolovaní ju potvrdí pečiatkou a podpisom.
2) Správca dane je oprávnený pristúpiť ku kontrole knihy návštev počas celého zdaňovacieho
obdobia.
Čl. 5
Výber dane
1) Daň z ubytovania sa vyberá za predchádzajúci rok, po predchádzajúcej kontrole knihy
ubytovaných.
2) Sadzbu dane je stanovená na základe platného VZN o daniach a poplatkoch.
Čl. 6
Použitie finančných prostriedkov z dani za ubytovanie.
1) Na účely investovania finančných prostriedkov do rozvoja CR v obci Prosiek obecné
zastupiteľstvo zriadi v obecnom rozpočte novú rozpočtovú kapitolu – „Rozvoj cestovného ruchu“.
2) Správca dane výnos z dani za ubytovanie zahrnie do rozpočtovej kapitoly podľa bodu 1 tohto
článku a použije ich na rozvoj cestovného ruchu v obci Prosiek formou priamej investície do
projektov podporujúcich cestovný ruch v obci.

3) Návrh projektu podporujúci CR v obci môže predložiť správcovi dane, každý občan, fyzická
osoba, s pobytom v obci, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba podnikajúca v obci, do
31. 10. bežného roka.
4) Na účel posudzovania a schvaľovania projektov obecné zastupiteľstvo vytvorí komisiu pre
cestovný ruch v obci, ktorá bude poradným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce v
oblasti rozvoja služieb a cestovného ruchu. Dáva návrhy na zlepšenie a rozvoj služieb a cestovného
ruchu v obci. Zabezpečuje prenesenie iniciatív a podnetov v oblasti služieb a cestovného ruchu od
občanov, spolu s návrhom riešenia a financovania pre starostu obce a obecné zastupiteľstvo.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo obce Prosiek schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie dňa 4.5.2021
uznesením č. 16/2021.
2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli, po
schválení OZ t.j. 12.7.2021
3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 12.7.2021
4) Návrh VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa
26.3.2021

Mgr. Peter Hamráček
Starosta obce Prosiek

