
 

Mesto Malacky na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na 
základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. ... /2022,  ktorým sa mení  a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN 

 

 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a o 
miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Malacky č. 
6/2017, Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Malacky č. 8/2019, Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Malacky č. 
12/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Malacky č. 8/2021 sa mení a dopĺňa 
takto:  
 
 
1. §16 vrátane nadpisu znie:  
 

„§ 16 
Oznamovacia povinnosť 

 
Platiteľ dane alebo zástupca platiteľa dane 
oznamuje obci základ dane do 15 dní po 
uplynutí kalendárneho štvrťroka na 
predpísanom tlačive, ktoré obsahuje 
identifikačné údaje platiteľa dane alebo 
zástupcu platiteľa dane, počet ubytovaných 
osôb a počet prenocovaní. Ak časť 
povinnosti alebo celú daňovú povinnosť plní 
za platiteľa dane zástupca platiteľa dane, 
základ dane sa znižuje o základ dane, ktorý 
za platiteľa dane prebral jeho zástupca.“. 
 
 
 
 
 
 

2. §17 znie: 
„§ 17 

 
Platiteľ dane alebo zástupca platiteľa dane 
zaplatí daň za ubytovanie do 15 dní po 
uplynutí kalendárneho štvrťroka na účet 
správcu dane alebo v hotovosti do pokladne 
mestského úradu na základe výkazu o 
vybranej dani. Platiteľ dane alebo zástupca 
platiteľa dane označí platbu variabilným 
symbolom, ktorý mu bude určený správcom 
dane, alebo identifikačným číslom (IČO) 
prevádzkovateľa zariadenia.“. 
 

 
§ 2 

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Toto nariadenie bolo schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva 
v  Malackách č. ..../2022 dňa  23. júna 2022. 
 
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. 
dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta Malacky. 
 
V Malackách, dňa    .......................               
 
 
 
 
 
       JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                    primátor mesta 
 

 
 
 
 


