
V zmysle § 1 VZN č. 5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2011 o rozpočtových 

pravidlách zverejňuje mestský úrad  priebežný stav výberu nájomného a miestnych daní 

a poplatku s hodnotením obdobia k termínu 30.11. rozpočtového roka. 

 

Výber nájomného za nebytové priestory a pozemky 

Mesto Malacky k 30.11.2017 získalo do svojho rozpočtu finančné prostriedky z prenájmu 

nebytových priestorov a ostatného majetku k 30.11.2017 v objeme 44 558,52 €, čo k 

stanovenému rozpočtu predstavovalo plnenie na 100,58 %. Príjem z prenájmu pozemkov k 

sledovanému obdobiu dosiahol sumu 36 946,85 €, čo predstavovalo plnenie na  111,96 %. 

Výška nájomného z nájomných bytov na ulici Pri Maline dosiahla k 30.11.2017 čiastku 

100 265,77 €, čo predstavovalo plnenie na 93,27 %. V prípade, že si neplnia nájomníci svoje 

povinnosti vyplývajúce z nájomných zmlúv, písomne vyzve príslušný pracovník úradu 

dlžníkov k úhrade svojho záväzku. Ak nie je uhradený záväzok zo strany nájomcu v lehote 

stanovenej vo výzve, pristúpi mesto k vymoženiu pohľadávky súdnou cestou a v prípade 

nutnosti pristúpime k záložnému právu.  

 

Výber miestnych daní a poplatku 

Výber miestnej dane z nehnuteľnosti priniesol do rozpočtu mesta k 30.11.2017 sumu  

2 903 955,31 €, čo predstavuje plnenie na 100,26 %. Miestna daň za psa dosiahla za 

sledované obdobie sumu 24 225,35 €, čo predstavovalo plnenie na 96,90 % a príjem z 

miestnej dane za ubytovanie činil čiastku 26 178,84 €, čo bolo plnenie na 104,72 %. 

Na miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vybralo mesto do 

svojho rozpočtu príjmy v celkovej výške 488 539,79 €, čo predstavovalo za sledované 

obdobie plnenie na 97,71 %.  

Výber poplatku za rozvoj je k 30.11.2017 v sume 278 471,25 €. 

Výber nedoplatkov na jednotlivých miestnych daniach a poplatku sa v priebehu roka rieši 

doručením výziev a následne sa pristupuje vymáhaniu pohľadávok formou exekučných 

titulov, podaním návrhu na súdne vymáhanie. a v prípade nutnosti pristúpime k záložnému 

právu.  

 


