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MESTO PRIEVIDZA 
 

Mesto Prievidza v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 psím. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov   

                                                                   

vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.4//2022, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019  o miestnych daniach v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 a č.11/2021 

        

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného  

nariadenia č. 3/2020 a č. 11/2021 sa mení a dopĺňa takto: 

             

1. § 17 vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 17 

Náležitosti oznamovacej povinnosti 

     (1) Platiteľ dane je pri plnení oznamovacej povinnosti podľa § 41a zákona č. 582/2004 Z. z.  

      povinný uviesť obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, názov 

      a adresu ubytovacieho zariadenia a kontaktné údaje, a ak je platiteľom dane fyzická osoba  

      (nepodnikateľ)  meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, názov a adresu  

      ubytovacieho zariadenia a kontaktné údaje.  

 

     (2) Platiteľ dane oznámi údaje na tlačive, ktorého vzor mesto zverejní na svojom webovom 

      sídle.“ 

 

2. § 18 vrátane nadpisu znie: 

 

„ § 18 

Spôsob a lehota platenie dane 

      Mesto ustanovuje platenie dane štvrťročne bez vyrubenia. Daň je splatná naraz do 10 dní po  

      skončení kalendárneho štvrťroka a v tejto lehote je platiteľ (zástupca platiteľa) dane povinný  

      predložiť mestu za každé ubytovacie zariadenie základ dane (aj nulový) za kalendárny štvrťrok 

      na tlačive, ktorého vzor mesto zverejní na svojom webovom sídle. Platiteľ dane zaplatí daň  

      bezhotovostným prevodom z účtu na príslušný účet mesta, prípadne pri dani do 300,- eur  

      v hotovosti v pokladni mesta. Pri platení dane platiteľ dane uvedie pridelený variabilný symbol.“   
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   Záverečné ustanovenie 

         Na  tomto VZN č. 4/2022 sa  Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznieslo  dňa 9. mája 2022  a   

         účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 

                                                                                              

                                                                                                   JUDr. Katarína Macháčková         

                                                                                                    primátorka  mesta Prievidza                                                                                     

                                                                                                   

                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                    

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                       
 

           

           

 

 

 

 
 
 
 
 


