
D O D A T O K  č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 53

o     miestnych daniach a     miestnom poplatku  

     Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Smižany

Dodatok č. 1 k VZN č. 53 o miestnych daniach a miestnom poplatku.

VZN č. 53 sa dopĺňa a mení takto:

     § 4 Daň za ubytovanie
     Odsek 1 znie: Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 
v ubytovacom zariadení.
     Odsek 3 sa mení a znie:
     Daň za ubytovanie neplatí:
a/ držiteľ preukazu ZŤP a ZŤP/S /zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom/
b/ Osoba do 15 rokov veku
     Odsek 5 sa mení a znie: Správca dane
Obec Smižany ako miestne príslušná obec vykonáva správu dane za ubytovanie 
v zariadeniach, ktoré sa nachádzajú na území obce Smižany.  
     Dopĺňa sa ods. 6: Daňová povinnosť
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania 
fyzickej osobe v ubytovacom zariadení.
     Dopĺňa sa ods. 7: Registračná povinnosť
     a/ Platiteľ dane je povinný registrovať sa u správcu dane pred začatím poskytovania 
odplatného prechodného ubytovania /príloha č. 1 k VZN č. 53/.
     b/ Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických 
osôb – knihu ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany 
a predložiť knihu ubytovaných správcovi dane do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. 
Platiteľ dane je povinný predložiť každú ďalšiu knihu ubytovaných na registráciu pred 
uskutočnením prvého zápisu. Doterajšie knihy ubytovaných platiteľ dane predloží na 
registráciu správcovi dane do 31. 1. 2006.
     c/ Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných zvlášť pre každé zariadenie. Platiteľ 
dane je povinný zapísať ubytovaného do knihy ubytovaných pri nástupe na ubytovanie.
     d/ Kniha ubytovaných musí obsahovať:
- meno a priezvisko ubytovaného, dátum narodenia
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
- trvalý pobyt
- dátum príchodu a odchodu
- výška a dátum zaplatenej dane
- ŠPZ automobilu, ak ním ubytovaný pricestoval
- dôvod nevybratia dane /podľa ods. 3 VZN č. 53/
     e/ Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu ubytovaných pri 
kontrole alebo na Obecný úrad Smižany v lehote stanovenej vo výzve.
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     Dopĺňa sa ods. 8: Vyberanie dane
Platiteľ dane je povinný si u správcu dane vyzdvihnúť bloky na vyberanie dane za ubytovanie, 
ktoré je povinný vyúčtovať správcovi dane najneskôr do 31. 12. kalendárneho roka.
     Dopĺňa sa ods. 9: Spôsob vyberania dane
Daň za ubytovanie uhradí platiteľ dane v termínoch do 31. marca, do 30. júna, do 30. 
septembra a do 31. 12. kalendárneho roka správcovi dane.
Daň je splatná nasledujúcim spôsobom:
- v hotovosti do pokladne obecného úradu
- bezhotovostným prevodom na účet obce č. 3412637001/5600
   bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Spišská Nová Ves

     § 6 Daň za nevýherné hracie prístroje
     Ods. 4 znie:
Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je 10 000,- Sk ročne za jeden nevýherný hrací 
prístroj.   

     § 15
Terajší odsek sa označí č. 1
     Ods. 2 znie:
Na dodatku č. 1 k VZN č. 53 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Smižanoch dňa 15. 12. 2005 
a bude zverejnené na úradnej tabuli obce.
     Ods. 3 znie:
Dodatok č. 1 k VZN č. 53 o miestnych daniach a miestnom poplatku nadobúda účinnosť dňa 
1. 1. 2006.

V Smižanoch, dňa 15. 12. 2005

                                                                                                          Ing. Michal Kotrady
                                                                                                                starosta obce
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