OBEC LEHOTA POD VTÁČNIKOM
Obecný úrad, Námestie SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 318256
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oznamovacia povinnosť
hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí
v zmysle zákona č. 582/2004 z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a v zmysle Nariadenia obce Lehota pod Vtáčnikom č. 4/2011 o miestnych daniach a Dodatku č. 1/2012
a Dodatku č. 2/2014 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lehota pod Vtáčnikom

za štvrťrok _____________
I.

ODDIEL – ÚDAJE O PLATITEĽOVI: (údaje o platiteľovi, ktorý je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje
odplatné prechodné ubytovanie

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného registra alebo živnostenského oprávnenia:

IČO

Rodné číslo (FO-vyplní spolu

DIČ

s IČO)

Ulica, súpisné a orientačné číslo
Adresa sídlo:

Ostatné údaje:

Mesto (obec)

PSČ

Banka, z ktorej je plnená daňová povinnosť

Číslo účtu

Kód banky

Číslo telefónu

E-mail

Meno a priezvisko zodpovednej osoby
(za vyplnenie hlásenia)

II. ODDIEL – ÚDAJE O UBYTOVACOM ZARIADENÍ (v ktorom platiteľ poskytuje odplatné služby prechodného
ubytovania):

a)

ubytovacie zariadenie je v nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve platiteľa

b) platiteľ má ubytovacie zariadenie v nájme
Názov ubytovacieho zariadenia
Ubytovacie
zariadenie:
(v k t o rom sa po sky t uje
odplat né p recho dn é
uby t o vanie)

Ulica, súpisné a orientačné číslo

PSČ

Kategória ubytovacieho zariadenia: (ho t el, m o t el, uby t ov ň a ....)

Ubytovacia kapacita (uviesť p o čet
lô žo k)

Poznámka: Ak PO alebo FO poskytuje ubytovacie služby vo viacerých zariadeniach (nehnuteľnostiach) na území obce,
prevádzkovateľ vyplní hlásenie za každé zariadenie na samostatnom tlačive.
Daňová povinnosť
za štvrťrok

Ubytovaní hostia celkom

Počet prenocovaní celkom

Daňová povinnosť k úhrade v €
(počet p ren oco vaní * 0 ,50 €)

Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením
nepravdivých alebo neúplných údajov.

Dátum: ........................................

..................................................

Pečiatka

Podpis platiteľa dane

