MESTO SEREĎ

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď
č. 10/2019 zo dňa 14.11.2019
o miestnej dani za psa, za ubytovanie,
za predajné automaty, za nevýherné hracie
prístroje a za jadrové zariadenie

Schválené MsZ v Seredi dňa 14.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 10/2019 zo dňa 14.11.2019
o miestnej dani za psa, za ubytovanie, za predajné automaty,
za nevýherné hracie prístroje a za jadrové zariadenie
Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 10/2019 zo dňa 14.11.2019 o miestnej dani za
psa, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje a za jadrové
zariadenie.

§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1) Mesto Sereď, ako správca miestnej dane (ďalej len „mesto Sereď“), týmto všeobecne
záväzným nariadením ukladá miestnu daň :
a) za psa,
b) za ubytovanie,
c) za predajné automaty,
d) za nevýherné hracie prístroje,
e) za jadrové zariadenie.
2) Mesto Sereď v rámci miestnych daní podľa odseku 1 týmto všeobecne záväzným
nariadením ustanovuje :
a) sadzby dane,
b) zníženie a oslobodenie od dane,
c) náležitosti oznamovacej povinnosti platiteľa príslušnej dane,
d) rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účel príslušnej dane.
§2
DAŇ ZA PSA
1) Mesto Sereď určuje ročnú sadzbu dane za psa 34,00 €.
2) Mesto Sereď ustanovuje zníženie dane za psa na:
a) 7,00 € za jedného psa a rok daňovníkovi, ktorý chová psa v rodinnom dome,
b) 3,50 € za jedného psa a rok daňovníkovi staršiemu ako 65 rokov, ktorý chová psa
v rodinnom dome; toto zníženie sa vzťahuje len na jedného psa a ak daňovník chová
viac ako jedného psa, tak na každého ďalšieho psa sa uplatní daň podľa písmena a),
c) 17,00 € za jedného psa a rok daňovníkovi staršiemu ako 65 rokov, ktorý chová psa
v byte bytového domu; toto zníženie sa vzťahuje len na jedného psa a ak daňovník
chová viac ako jedného psa, tak na každého ďalšieho psa sa uplatní daň podľa ods. 1,
d) 17,00 € za psa a rok daňovníkovi, ktorý je právnickou osobou.
3) Mesto Sereď ustanovuje oslobodenie od dane za psa daňovníkovi, ktorý je osobou
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu s ťažkým zdravotným
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postihnutím so sprievodcom. Oslobodenie od dane za psa podľa prvej vety môže
daňovník uplatniť len na jedného psa.
§3
DAŇ ZA UBYTOVANIE
1) Mesto Sereď určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,50 € na osobu a prenocovanie.
2) Platiteľ dane za ubytovanie je v rámci oznamovacej povinnosti povinný oznámiť mestu
Sereď začatie prevádzkovania ubytovacieho zariadenia poskytujúceho prechodné
ubytovanie podľa osobitných predpisov(1) a každú zmenu už ohlásených údajov, a to
v lehote do 10 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali; náležitosti písomného
oznámenia sú uvedené v prílohe č.1 tohto nariadenia.
3) Platiteľ dane za ubytovanie je povinný predložiť do 15. dňa nasledujúceho štvrťroka
mestu Sereď vyplnené vyúčtovanie dane za ubytovanie za predchádzajúci štvrťrok za
každé ubytovacie zariadenie na území mesta; náležitosti vyúčtovania sú uvedené
v prílohe č.2 tohto nariadenia.
4) Platiteľ dane z ubytovania za účelom preukázania výšky odvedenej dane z ubytovania je
povinný viesť knihu ubytovaných alebo elektronickú evidenciu ubytovaných
s nasledovnými údajmi :
a) meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo OP, alebo cestovného dokladu, príp.
iný doklad totožnosti, u neplnoletej osoby dátum narodenia,
b) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného,
c) výšku zaplatenej dane jednotlivo podľa ubytovávaných osôb,
d) počet ubytovaných v danom kalendárnom mesiaci,
e) počet prenocovaní každého ubytovaného v danom kalendárnom mesiaci
f) počet prenocovaní všetkých ubytovaných v danom kalendárnom mesiaci,
g) platiteľ dane z ubytovania je povinný viesť pre účely dane samostatnú knihu za každé
ubytovacie zariadenia na území mesta.
5) Platiteľ dane z ubytovania je povinný uhradiť daň z ubytovania štvrťročne bez
vyrubenia do 15 kalendárnych dní po uplynutí štvrťroka.
§4
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
1) Mesto Sereď určuje ročnú sadzbu dane za predajné automaty nasledovne:
a) predajné automaty na nealkoholické nápoje:
35,00 €/kus,
b) ostatné predajné automaty:
67,00 €/kus.
2) Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu s uvedením:
a) názvu a sídla daňovníka,
b) miesta prevádzkovania a umiestnenia predajného automatu,
c) počet, druh, výrobné číslo a identifikačné číslo predajného automatu,
d) deň začatia prevádzkovania predajného automatu.
3) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa, adresa,
b) druh predajného automatu, výrobné číslo automatu,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
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§5
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
1) Mesto Sereď určuje ročnú sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje
133,00 €.
2) Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu s uvedením:
a) názvu a sídla daňovníka,
b) miesta prevádzkovania a umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
c) počet, druh, výrobné číslo a identifikačné číslo nevýherného hracieho prístroja,
d) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
3) Daňovník je povinný označiť, každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto
údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa, adresa,
b) druh nevýherného hracieho prístroja,
c) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
d) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

§6
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
1) Mesto Sereď ustanovuje, že jeho zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením v Jaslovských Bohuniciach v pásme 3, t.j. nad 2/3
polomeru.
2) Sadzba dane za jadrové zariadenie je 0,0006 €/m2.
3) Daňovník dane za jadrové zariadenie je v rámci oznamovacej povinnosti povinný
oznámiť mestu Sereď :
a) názov daňovníka, IČO, sídlo,
b) miesto umiestnenia jadrového zariadenia,
c) dátum povolenia na uvedenia jadrového zariadenia do prevádzky resp. ukončenie
prevádzky,
d) dátum uvedenia jadrového zariadenia (2) na výrobu elektrickej energie do prevádzky,
e) dátum trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.
§7
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
1) Zrušuje sa § 1 ods. 1 písm. b), d) až g), ods. 2 a 3 prvej časti, §8 a § 9 tretej časti,§15 až
§ 17 piatej časti, § 18 až § 20 šiestej časti, § 21 až § 23 siedmej časti, § 24 a § 25 ôsmej
časti Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č.13/2012 zo dňa 06.11.2012 o
miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 12/2013,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.13/2012 zo dňa
06.11.2012, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 9/2014, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.13/2012 v znení neskorších
nariadení a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 5/2015 zo dňa 12.11.2015,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.13/2012
o miestnych daniach.
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2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2020.

Ing. Martin Tomčányi v.r.
primátor mesta

Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 14.11.2019
uznesením č. 262/2019.

Deň vyhlásenia: 18.11.2019
Deň zvesenia: 03.12.2019

1)
2)

§ 754 až § 759 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
§ 5 ods. 3 písm. b) a c) a § 19 ods. 1 zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie
(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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Príloha č.1 k nariadeniu
Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10,92601 Sereď .

Oznámenie k dani za ubytovanie
k dátumu : ..........................
□ vznik daňovej povinnosti □ zmena daňovej povinnosti □ zánik daňovej povinnosti
PLATITEĽ DANE ZA UBYTOVANIE
Právnická osoba (PO)
Obchodné meno :.................................................................................................IČO:..............
Fyzická osoby (FO)
Priezvisko :..................................................... Meno:..................................... titul:...................
Adresa sídla právnickej osoby, podnikateľa, fyzickej osoby :
Ulica: ............................................ číslo:............... PSČ..................... Obec:...............................
Kontakt:
Meno a priezvisko:.....................................Telefón: ........................ E-mail:...............................
ÚDAJE O UBYTOVACOM ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ MESTA SEREĎ
Názov ubytovacieho zariadenia : ..........................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................................................................
Dátum zahájenia prevádzky: ........................... Dátum ukončenia prevádzky : ...................................
Ubytovacie zariadenie má platiteľ dane : □ v nájme
□ vo vlastníctve
Kategorizácia zariadenia: □ hotel
□ penzión
□ apartmánový dom
Počet izieb: ....................................

□ ubytovňa
□ turistická ubytovňa
□ stavba na viac účelov

□
□

rodinný dom
byt

Počet lôžok :...........................

Kontakt prevádzkové zariadenia : Meno a Priezvisko :.......................................................................
Telefón:.............................E Mail : ...............................................
Platiteľ dane prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť a úplnosť údajov.
Dátum: ...................................

Podpis: ..............................................
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Príloha č.2 k nariadeniu

ŠTVRŤROČNÉ VYÚČTOVANIE DANE ZA UBYTOVANIE
Štvrťrok:

Rok:

Názov zariadenia poskytujúceho služby
za prechodné ubytovanie:
Adresa:
IČO:

1.
2.
3.
4.

5.

Počet ubytovaných hostí za vykazovaný štvrťrok
Z toho cudzinci celkom :
Počet prenocovaní celkom v danom štvrťroku,
ktoré podliehajú daňovej povinnosti
Predpis dane – odvodová povinnosť ubytovacieho
zariadenia celkom ( riadok 3 x sadzba dane
v zmysle VZN o miestnych daniach )
Uhradená daň dňa :
na účet mesta : 0203505156/0900
IBAN: SK74 0900 0000 0002 0350 5156
VS: 133 006

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v mesačnom vyúčtovaní dane za ubytovanie sú správne a úplné.
Vypracoval: ...........................................................
Dátum: .................................................................

.....................................................
Pečiatka a podpis:

Vyplnené vyúčtovanie dane za ubytovanie je potrebné zaslať na adresu správcu dane: mesto Sereď,
Námestie republiky 1176/10,92601 Sereď.
Daň za ubytovanie je splatná do 15 dní od uplynutia štvrťroka.
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