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Príloha č. 1
Daň z nehnuteľností
upravené sadzby dane obce Veľké Bierovce na rok 2020 a ďalšie zdaňovacie obdobia
Základ dane

A
DAŇ

Z

POZEMKOV

Sadzba dane

Sadzba dane

zo základu dane

v €/m2

v%

1/ Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady

hodnota pozemku x výmera

0,80%

0,7140

2/ Trvalé trávnaté porasty

hodnota pozemku x výmera

0,80%

0,1171

3/ Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

hodnota pozemku x výmera

0,80%

1,3200

4/ Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy

hodnota pozemku x výmera

1,30%

0,013

5/ Stavebné pozemky

hodnota pozemku x výmera

1,00%

13,2700

6/ Pozemky na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska
nevyhradeného nerastu, alebo na ktorých sa nachádza zariadenie
na výrobu elektriny zo slnečnej energie

hodnota pozemku x výmera

2,50%

X

7/ Pozemok, na ktorom sa nachádza transformačná stanica,
alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu
služieb

hodnota pozemku x výmera

0,80%

13,2700

Základ dane

Sadzba dane

Sadzba dane

v%

v €/m2,

m2

-

0,200

2/ Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo , stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu

m2

-

0,200

3/ Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a

m2

-

0,500

B
DAŇ ZO

STAVIEB

1/ Stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo
hlavnej stavby

domčekov na individuálnu rekreáciu

4/ Samostatne stojace garáže a samostatné stavby

m2

-

0,500

m2

-

2,000

m2

-

2,000

7/ Ostatné stavby nenachádzajúce sa v bodoch 1-6

m2

-

2,000

8/ Podlažia k stavbám uvedených v bodoch 1-7, nadzemné,
podzemné

m2

-

0,070

Základ dane

Sadzba dane

Sadzba dane

v%

v €/m2

m2

-

0,200

m2

-

0,200

m2

-

2,000

hromadných garáži, podzemných garáží
5/ Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
6/ Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou

C
DAŇ Z

BYTOV

1/ Byty

2/ Nebytové priestory

3/ Nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť

Príloha č. 2
Daň za psa
Sadzba dane za psa na území obce Veľké Bierovce je 7,00 € za jedného psa na jeden
kalendárny rok.

Príloha č. 3
Daň za užívanie verejného priestranstva
Umiestnenie stavebného zariadenia

0,30€/m2/deň

Umiestnenie predajného zariadenia pre

1,50€/m2/deň

účely

ambulantného

predaja

a poskytovanie služieb
Umiestnenie zariadenia lunaparku, cirkusu

0,10€/m2/deň

Umiestnenie

3,00€/m2/deň

zariadenia

pre

účely

reklamných akcií, predvolebných akcií,
mítingov a iných akcií
Umiestnenie skládky stavebného materiálu
a iného materiálu

0,30€/m2/deň

Príloha č. 4
Daň za ubytovanie
Sadzba dane za ubytovanie na území obce Veľké Bierovce je 0,50 € za jedného ubytovaného
na jedno prespanie.

Príloha č. 5
Poplatok za komunálny odpad

FO, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt,
alebo ktorá je na území obce oprávnená

0,0724€/osobu a deň

užívať nehnuteľnosť
PO, ktorá je na území obce oprávnená

0,0724€/osobu a deň

užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na

a ukazovateľ dennej produkcie

podnikanie
FO – podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať

0,0724€/osobu a deň

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území

a ukazovateľ dennej produkcie

obce na účel podnikania
Poplatok za drobné stavebné odpady

0,09€/l

