Obecné zastupiteľstvo v Sebedraží podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení a v zmysle zákona SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platom znení vydáva pre územie
obce Sebedražie toto

VZN č. 5/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o miestnych
daniach
VZN č. 3/2008 o miestnych daniach sa mení a dopĺňa takto :
a) mení sa § č. 5, ktorý znie :
§ č. 5
Daň za ubytovanie
1. Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení, ktoré sa nachádza na území obce Sebedražie.
2. Daňovník a platiteľ dane
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
3.Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
4.Sadzba dane
1. Sadzba dane je :
a) 0,50 eura za deti nad 6 rokov do 18 rokov veku za osobu a prenocovanie.
b) 1,00 euro za osoby nad 18 rokov veku za osobu a prenocovanie.
2. Daň v stanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň fyzická alebo právnická osoba, ktorá
poskytla prechodné ubytovanie. Uvedenú daň je povinná platiť mesačne a vyúčtovať ju do
15.12. bežného roka obecnému úradu Sebedražie. Spolu s vyúčtovaním je povinná predložiť
knihu ubytovaných.
5. Oslobodenie od dane
Daň neplatí :
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP/S (zdravotne ťažko
postihnutý so sprievodcom) a jej sprievodca;
b) dieťa do 6 rokov veku;
c) osoba, ktorá je účastníkom kultúrnych, športových a spoločenských akcií, družobných
návštev, a pod. , ktoré sú organizované obcou príspevkovými alebo rozpočtovými
organizáciami obce.
d) osoby, ktorá organizuje alebo sa zúčastňuje akcií súvisiacich s prevenciou drogových
závislostí.
b) Pôvodný § č.5 – „Spoločné a záverečné ustanovenia“ sa označí ako § č. 6.

Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 15.12.2008 uznesením č. 4/12/2008
a účinnosť nadobúda 1.1.2009
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