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MESTO SENICA, MESTSKÝ ÚRAD SENICA 

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 

Tel.: 034/698 76 33, web: www.senica.sk 

e-mail: zuzana.mandakova@senica.sk, erika.kolajova@senica.sk

PRIZNANIE K DANI ZA UBYTOVANIE  

__________________________________________________________________________________________ 

podľa ustanovenia § 41a ods. 4 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestno m 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej ako „zákon 
č. 582/2004 Z.z.”) 

Platiteľ dane za ubytovanie: 

Meno a priezvisko, titul:  ________________________________________

Rodné číslo:   ________________________________________ 

Adresa trvalého/prechodného pobytu: ________________________________________ 

Telefón/E-mailová adresa: ________________________________________

(Podľa § 38 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. je platiteľom dane prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné 

prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. Ak nemožno určiť prevádzkovateľa zariadenia, platiteľom dane 

je vlastník nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. 

Ak je nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, vo vlastníctve viacerých 

osôb, platiteľom dane je každý z nich a za daň ručia spoločne a nerozdielne.) 

Údaje o ubytovacom zariadení: 

Názov ubytovacieho zariadenia:  __________________________________ 

Adresa:  __________________________________ 

Kategória ubytovacieho zariadenia: __________________________________ 

(V súlade s § 37 zákona č. 582/2004 Z.z. je ubytovacím zariadením hotel, motel, botel, hostel, penzión, 

apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov 

a kúpeľných liečební, 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 a iné 

zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe.) 

Ubytovacia kapacita zariadenia (počet lôžok): __________________________________ 

OZNAMUJE: 

Rok:   __________ 

Štvrťrok:  __________ 

Počet prenocovaní v danom štvrťroku, ktoré podliehajú daňovej povinnosti: __________ 

Výška dane za ubytovanie v danom štvrťroku: __________ 

Daň za ubytovanie bola zaplatená dňa: __________ 
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POUČENIE: 

Podľa § 41a ods. 4 zákona č. 582/2004 Z.z. platiteľ dane oznamuje obci základ dane podľa § 39 v lehote 

a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným nariadením. V zmysle Čl. 19 ods. 3 VII. SIEDMEJ ČASTI 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 53 o miestnych daniach platiteľ dane za ubytovanie alebo zástupca platiteľa 

dane za ubytovanie je povinný podávať štvrťročne priznanie k dani za ubytovanie do 15 dní po skončení 

príslušného štvrťroka. V zmysle Čl. 20 ods. 1 VII. SIEDMEJ ČASTI Všeobecne záväzného nariadenia č. 53 o 

miestnych daniach je daň za ubytovanie splatná do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka, za 

ktorý sa daň priznáva na číslo účtu SK37 5600 0000 0026 0109 6035, variabilný symbol: 5544 alebo v hotovosti 

do pokladne mesta.. Priznanie k dani za ubytovanie je potrebné doručiť Mestu Senica osobne alebo písomne. 

V ……………….. dňa ……………….. _____________________________ 

platiteľ dane 

Informácia o spracúvaní osobných údajov 

Mesto Senica spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. e) 

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), na základe zákonného právneho základu, ktorým je v súlade 

§ 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov splnenie úlohy prevádzkovateľa realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci

zverenej prevádzkovateľovi - rozhodovanie vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a výkone ich

správy v súlade s § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Doba platnosti

spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.

Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí

príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej

osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak sa domnieva, že jej osobné

údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať

návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením

žiadosti na adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, osobne do podateľne  alebo

elektronicky na email gdpr@senica.sk, príp. zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov

zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na webovom sídle

https://senica.sk/ 
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