PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV OO CR HORNÝ ZEMPLÍN A HORNÝ ŠARIŠ
Stanovy oblastnej Organizácie cestovného ruchu
Horný Zemplín a Horný Šariš
Čl. IV.
Práva a povinnosti členov
1.

Práva a povinnosti člena OO CR vznikajú dňom jeho zápisu do zoznamu členov a skupín
oblastnej organizácie a sú rovnaké bez ohľadu na príslušnosť člena ku ktorejkoľvek zo
skupín.

2.

Zakladajúcim členom organizácie sa neposkytujú žiadne výhody oproti členom, ktorí
pristúpia do organizácie počas jej existencie.

3.

Člen oblastnej organizácie má právo:
a) na informácie o činnosti a hospodárení oblastnej organizácie,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia,
c) voliť orgány a byť volený do orgánov oblastnej organizácie,
d) vykonávať zverené funkcie v orgánoch oblastnej organizácie,
e) upozorňovať orgány oblastnej organizácie na nedostatky, dávať podnety na ich
odstránenie a skvalitnenie činnosti,
f) na propagáciu prostredníctvom marketingových aktivít oblastnej organizácie,
g) na spoluprácu pri tvorbe ročného plánu aktivít,
h) zúčastňovať sa na aktivitách oblastnej organizácie

4.

Člen oblastnej organizácie má povinnosť
a) dodržiavať tieto stanovy,
b) riadne, včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky,
c) dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky,
d) poskytovať oblastnej organizácii štatistické informácie a podklady týkajúce sa
cestovného ruchu potrebné pre jej činnosť,
e) poskytovať súčinnosť pri príprave a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu v
mieste pôsobnosti v súlade s podmienkami trvalo udržateľného rozvoja,
f) najneskôr do konca februára bežného roka zaslať oblastnej organizácií informáciu
o počte prenocovaní, vybratej celkovej výške dane za ubytovanie a výške dane za
ubytovanie za predchádzajúci rok, ak je členom oblastnej organizácie obec.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
-

upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 37 - § 43 a obec Všeobecne
záväzným nariadením obce č. 5/2012 o miestnej dani za ubytovanie.

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. je platiteľom dane z ubytovania prevádzkovateľ zariadenia (napr.
hotel, motel, penzión, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, kemping, táborisko,
rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome a pod.), ktorý poskytuje odplatné prechodné
ubytovanie.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Základom dane je počet prenocovaní.
Podľa platného VZN obce Holčíkovce č. 5/2012 o miestnej dani za ubytovanie správca dane určuje
sadzbu dane za ubytovanie vo výške 0,50 EUR na osobu a prenocovanie.
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie pre účely dane z ubytovania určuje VZN č. 5/2012 v
§ 6.
Podľa § 8 VZN č. 5/2012 o miestnej dani z ubytovania je platiteľ povinný do 15 dní po ukončení
mesiaca predložiť správcovi dane písomné oznámenie k dani za ubytovanie o počte ubytovaných
osôb za predchádzajúci mesiac.

