SADZOBNÍK MIESTNYCH DANÍ A MIESTNEHO POPLATKU rok 2020
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ Z POZEMKOV (hodnota podľa zák. č. 582/2004 Z.z. príloha 1 a 2)

Hodnota v €

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
b) trvalé trávnaté porasty
c) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých su hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a
ostatné hosp. využívané vodné plochy
g) stavebné pozemky

Ročná sadzba

0,3395
0,0627
1,85

0,50%
0,50%
0,50%

1,00 *

0,50%

18,5

0,50%

DAŇ ZO STAVIEB
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

Roč. sadzba /m2
0,11

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,215

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) samostatne stojace garáže
e) stavby hromadných garáži
f) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou

0,215
0,295
0,295
0,295

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu

2,40

h) stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s
ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

1,545

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
príplatok za podlažie pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb za každé podlažie okrem 1.
nadzemného

0,745

DAŇ Z BYTOV

0,14

a) nebytový priestor určený na garážovanie
b) nebytový priestor určený na podnikanie a zárobkovú činnosť

0,25
0,60

DAŇ ZA PSA
a) za psa držaného v rodinných domoch, v záhradkárskych chatkách a na pozemkoch
b) za psa držaného v bytoch a bytových domoch
c) za psa držaného v objektoch slúžiacich na podnikateľské a iné zárobkové činnosti

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
a) za umiestnenie predajného zariadenia do 2 hodín
b) za umiestnenie predajného zariadenia nad 2 hodiny
c) za predaj rýchleho občerstvenia a stravovania vrátane alkoholických nápojov (mimo KFD, koncerty)
d) za predaj rýchleho občerstvenia a stravovania vrátane alkoholických nápojov (KFD, koncerty)
e) za predaj rýchleho občerstvenia a stravovania bez alkoholických nápojov (mimo KFD, koncerty)
f) za predaj rýchleho občerstvenia a stravovania bez alkoholických nápojov (KFD, koncerty)
g) za predaj drobností a upomienkových predmetov (mimo KFD, koncerty)
h) za predaj drobností a upomienkových predmetov (KFD, koncerty)
i) za umiestnenie zariadenia cirkusu
j) za umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií
k) umiestnenie stavebného zariadenia a skládky
l) za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla
m) za trvalé parkovanie nákladného motorového vozidla
n) poplatok za umiestnenie prenosnej garáže
o) poplatok za iný záber verejného priestranstva

0,04

Ročná sadzba €
8,50
10,00
13,00
Roč. sadzba /m2
0,50
0,70
2,25
4,50
1,12
2,25
1,12
2,25
2,50
2,50
0,16
0,33
0,66
2,40 /rok
2,40 /rok

DAŇ ZA UBYTOVANIE (základom je počet prenocovaní)
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

0,33 €/osobu
25,00 €/ks/rok

ĎAN ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
a) za jeden elektronický prístroj na počítačové hry

70,00 €/rok

b) za jeden mechanický prístroj - biliard, bowling, stolný futbal, stolný hokej, šípky, automat a ostatné
zariadenia na zábavné hry

35,00 €/rok

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
a) fyzická osoba - občan 0,0383 € na kalendárny deň
b) 0,0262 € za 1 l - 110 litrová nádoba
b) 0,0161 € za 1 l - 1 100 litrová nádoba

* Táto hodnota sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

14,00 €/rok
75,00 €/rok
460,00 €/rok

