
Príloha č. 2 k VZN č.2/2015 R E G I S T R A Č N Ý     L I S T 
oznámenie k dani za ubytovanie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce 
Motešice č. 2/2015  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--

Evidenčné číslo platiteľa dane: ........................................
(vyplní  Obecný úrad v Motešiciach)

1. Údaje o     platiteľovi dane (prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia)

Obchodné meno alebo názov: ..............................................................................................
(vyplní právnická alebo fyzická osoba)                   
IČO alebo rodné číslo: ..........................................
Adresa sídla resp. podnikania:

Obec ................................................................................... PSČ.................................
Ulica ........................................................................................... súp. č./orient. č. ...................................

Banka .................................................. číslo účtu ............................................. kód banky ......................

Oprávnená osoba:......................................................................... č. tel. ..................................................
(na podanie oznámenia)                   E-mail .................................................

2. Údaje o     nehnuteľnosti, v     ktorej platiteľ poskytuje ubytovanie

Názov ubytovacieho zariadenia: .....................................................................................................

Adresa ubytovacieho zariadenia:

Obec   Motešice ulica ...................................................................... súp. č./orient. č. ...........................

Kategória ubytovacieho zariadenia .............................................................................................................
(napr. hotel, motel, penzión, ubytovňa a pod.)

Ubytovacia kapacita  .....................................................
(uviesť počet lôžok)

3. Údaje o     vzniku daňovej povinnosti platiteľa

Dátum začatia poskytovania prechodného ubytovania ....................................................................

4. Údaje o     štatutárnom zástupcovi platiteľa a     zástupcovi na doručovanie písomností
(ak je zástupca na doručovanie odlišný od platiteľa)

Meno a priezvisko štatut. zástupcu:.......................................................................... rod. č. .......................
Adresa ........................................................................................................ č. tel. ...................................

Zástupca na doručovanie písomností:
Obch. meno a názov: ................................................................................................................................
(príp. meno a priezvisko)
Adresa  ....................................................................................................... č. tel. ...................................

Správca dane je povinný chrániť osobné údaje na základe oznamovacej povinnosti v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov.
Platiteľ svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré 
vzniknú uvedením nesprávnych, alebo neúplných údajov.

Dátum:................................ ........................................................
     pečiatka                           podpis platiteľa dane

Informácie:
1. Registračný list - oznámenie k dani za ubytovanie doručuje platiteľ správcovi dane.
2. Platiteľ je povinný predložiť správcovi dane pri registrácii výpis z obchodného  registra, alebo 
živnostenský list (originál alebo overená kópia).
3. Platiteľ je povinný správcovi dane v rámci oznamovacej povinnosti ohlásiť písomne všetky 
skutočnosti k dani za ubytovanie, prípadné zmeny alebo zánik daňovej povinnosti. Predkladať 
mesačne hlásenia o počte ubytovaných vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca a     uhradiť do 15. 
dňa nasledujúceho mesiaca v hotovosti v     pokladni OcÚ, poštovou poukážkou,  prípadne  
prevodom na účet v Prima banka, a.s. Trenčín, IBAN SK36 5600 0000 0006 0624 1001.


