
P R I M Á T O R    M E S T A     K O Š I C E  
 

vyhlasuje  

 

úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia 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, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 3/2014 a uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 203/2019.  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice 

č. 104 

o dani za ubytovanie  
 

 

§ 1 

Účel a predmet 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky vyberania dane za ubytovanie pre 

fyzické osoby, ktoré sa v zariadení odplatne prechodne ubytujú (ďalej len „nariadenie“).  

 

§ 2 

Predmet dane 

 

 Predmetom dane za ubytovanie (ďalej len „daň“) je odplatné prechodné ubytovanie
 
podľa 

§ 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), 

ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, 

ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická 

ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, 

táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na 

viaceré účely. 

 

§ 3 

Daňovník 

 

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje (ďalej len 

„ubytovaný“). 

 

§ 4 

Základ dane 

 

Základom dane je počet prenocovaní fyzickej osoby v zariadení. 

 

§ 5 

Sadzba dane 

 

Sadzba dane za ubytovanie je 1,50 € za osobu a každé prenocovanie v zariadení.  
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§ 6 

Vyberanie dane 

 

Daň pre správcu dane vyberá platiteľ dane. Platiteľom dane za ubytovanie je 

prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.  

 

§ 7 

Oslobodenie od dane 

 

Od dane za ubytovanie je oslobodená:  

a) držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP/S (ťažko zdravotne postihnutý a ťažko zdravotne postihnutý  

so sprievodcom) a ich sprievodcovia, 

b) osoba do 18 rokov veku a osoba staršia ako 70 rokov, 

c) osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce 

povolanie formou denného štúdia, 

d) osoba dlhodobo ubytovaná v zariadení, v ktorom sa odplatne prechodne ubytuje na dobu dlhšiu 

ako 30 dní, za obdobie začínajúce prvým dňom po uplynutí doby 30 nepretržite po sebe 

idúcich dní ubytovania. 

  

§ 8 

Oznamovacia povinnosť 

 

(1) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej  povinnosti do 

15 dní od začatia poskytovania prechodného ubytovania, ktoré je predmetom dane podľa § 2 

tohto nariadenia. V oznámení uvedie svoje identifikačné údaje najmä meno, priezvisko, titul, 

prípadne názov alebo obchodné meno, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu 

(ak sa platiteľ dane nezdržuje na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, IČO, sídlo alebo miesto 

podnikania, údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v 

rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, IČO, adresa trvalého pobytu, bankové spojenie, 

kontaktné údaje, ďalej uvedie aj identifikačné údaje zariadenia, v ktorom poskytuje služby 

prechodného ubytovania najmä názov a adresu ubytovacieho zariadenia, kategorizáciu 

ubytovacieho zariadenia podľa osobitného predpisu a ubytovaciu kapacitu.  

 

(2) Ak príde k zmene daňovej povinnosti alebo ak daňová povinnosť zanikne, je platiteľ 

dane povinný písomne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 15 dní odo dňa, keď táto 

skutočnosť nastala. Platiteľ dane je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu 

ubytovacieho zariadenia, zmenu adresy sídla platiteľa dane a zmenu adresy doručovania 

písomností. 

 

§ 9 

Povinnosti platiteľa dane 

 

(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  

 

_________________________ 
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.  
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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“). 
 

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

(3) Údaje uvedené v odseku 1 je platiteľ dane povinný zapisovať v deň ubytovania sa 

ubytovaného okrem údaja o dni odchodu ubytovaného. Ukončenie pobytu ubytovaného je 

platiteľ dane povinný vyznačiť v knihe ubytovaných alebo v elektronicky vedenej evidencii 

ubytovaných ihneď po odchode ubytovaného.  

 

(4) Platiteľ dane je ďalej povinný:  

a) predkladať správcovi dane v termíne do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny 

mesiac hlásenie o vybratej dani za ubytovanie vrátane mesačného vyúčtovania dane 

vybratej za predchádzajúci kalendárny mesiac na tlačive uvedenom v prílohe č. 1, 

b) odviesť vybratú daň za ubytovanie na účet správcu dane alebo v hotovosti do pokladne 

správcu dane najneskôr do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac, 

c) podať na výzvu správcu dane potrebné vysvetlenia a predložiť požadované doklady, 

d) vydať potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí identifikačné údaje 

ubytovaného, počet osôb, počet prenocovaní, dátum od kedy a dokedy bolo prechodné 

ubytovanie poskytnuté a výšku dane. 

 
(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) 

 

§ 10 

(zrušený uznesením MZ v Košiciach č. 446/2012) 

 

§ 11 

(zrušený uznesením MZ v Košiciach č. 446/2012) 

 

 
_________________________ 
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. 
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. 
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§ 12 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 69 o dani za ubytovanie 

schválené uznesením MZ v Košiciach č. 626/2004.  

 

§ 13 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009. 

 

Zmeny a doplnenia nariadenia schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

č. 446/2012  nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2013. 

Zmeny a doplnenia nariadenia schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

č. 3/2014 nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2015. 
 

Zmeny a doplnenia nariadenia schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

č. 203/2019 nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Jaroslav Polaček 

primátor mesta Košice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené:   16.04.2020 

 

 

 

 


