
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. .......... prijatým na svojom ........ rokovaní 

dňa ................ podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  

odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

                                      

 

Čl. I 

   

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 104 o dani za ubytovanie prijaté uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 569/2008, ako vyplýva zo zmien a doplnení 

vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 446/2012 a uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 3/2014 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 

1. V § 9 odsek 1 znie: 

,,(1) Platiteľ dane je povinný viesť okrem záznamov evidencie ustanovenej všeobecne 

záväzným právnym predpisom (ďalej len „kniha ubytovaných“)
1)

 aj osobitné položky 

evidencie ubytovaných určené správcom dane potrebné na správne určenie dane a v určenej 

lehote predložiť správcovi dane tieto záznamy, ktoré musia obsahovať nasledovné údaje
2)

: 

a) meno a priezvisko ubytovaného, adresu trvalého pobytu ubytovaného, číslo občianskeho 

preukazu alebo cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho identitu 

ubytovaného,  

b) dobu ubytovania, deň príchodu a deň odchodu ubytovaného,  

c) dôvod oslobodenia od dane v prípade, ak ubytovaný je oslobodený podľa § 7 tohto 

nariadenia,  

d) dátum narodenia, ak je poskytnuté oslobodenie podľa § 7 písm. b) a c) tohto nariadenia,  

e) kópie dokladov preukazujúce oslobodenie od dane podľa § 7 tohto nariadenia,  

f) počet všetkých ubytovaných hostí v danom kalendárnom mesiaci,  

g) počet prenocovaní každého ubytovaného hosťa v danom kalendárnom mesiaci,  

h) počet prenocovaní všetkých ubytovaných hostí v danom kalendárnom mesiaci,  

(ďalej len „evidencia ubytovaných“).“. 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú: 
„1)

 § 24 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, „§ 113 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. 
 2) 

 § 51 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

 

2. V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

,,(2) Platiteľ dane môže viesť evidenciu ubytovaných aj v elektronickej forme.“. 

 

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4. 

 

3. V § 9 odsek 4 sa vypúšťa písmeno e). 

 

4. V § 9 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: 

,,(5) Platiteľ dane môže hlásenie o vybratej dani za ubytovanie vrátane mesačného 

vyúčtovania dane uvedeného v odseku 4 písm. a) správcovi dane predkladať aj elektronicky 

podľa osobitného predpisu.
3)

“. 
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Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie: 
„3)

 § 98b ods. 1 až 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.“. 

 

 

Čl. II 

Splnomocňovacie ustanovenie 

 

Primátor mesta Košice sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Košice č. 104 o dani za ubytovanie prijatého uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach č. 569/2008, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 446/2012, uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach č. 3/2014 a tohto uznesenia. 

 

Čl. III 

Účinnosť 

 

Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020. 

 

 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Polaček                                                                                                                             

primátor mesta Košice          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené na pripomienkovanie: 30.8.2019 

 

 


