OBEC HAŽÍN - DANE A POPLATKY NA ROK 2018
1. DAŇ Z POZEMKOV
 Orná pôda
 Trvalé trávne porasty
 Stavebné pozemky
 Záhrady
 Zastavané plochy a nádvoria
 Ostatné plochy s výn. stav. pozemkov

a)
b)
c)
d)
e)

f)

0,2433 € /m2
0,0607 € /m2
13,2700 € /m2
1,32 € /m2
1,32 € /m2
1,32 € /m2

Správca dane na území celej obce Hažín určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre
pozemky druhy:
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške
1,00% zo základu dane,
trvalé trávne porasty vo výške
1,00% zo základu dane,
záhrady vo výške
0,60% zo základu dane,
zastavané plochy a nádvoria vo výške
0,60% zo základu dane,
stavebné pozemky vo výške
0,60% zo základu dane,
ostatné plochy okrem stavebných pozemkov vo výške
0,70% zo základu dane.

2. DAŇ ZO STAVIEB
 Stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, viacpodlažné
stavby, stavby pre vodné hospodárstvo, na pôdohospodársku produkciu, skleníky, na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby na administratívu
0,07 € / za každý začatý m2
 Stavby na rekreačných a záhradkárskych chát
0,17 € / za každý začatý m2
 Stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
0,90 € / za každý začatý m2
 Samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
0,17 € / za každý začatý m2
 Ostatné stavby
0,206 €/ za každý začatý m2
3. DAŇ ZA PSA
 Za každého psa
4. DAŇ ZA








7 €/ rok

UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVÁ
Umiestnenie predajného zariadenia
Umiestnenie stavebného materiálu a zariadenia
Umiestnenie reklamného zariadenia
Trvalé parkovanie motorového vozidla
Priestranstvá pri OcÚ, KC, Športový areál
Využitie tenisového kurtu a viacúčelového ihriska
Priestory futbalového ihriska

5. KOMUNÁLNY ODPAD
 Fyzická osoba
a) kuka nádoba s objemom 120 litrov
b) kuka nádoba s objemom 240 litrov
 Právnická osoba
a) kuka nádoba s objemom 1100 litrov :
b) kuka nádoba s objemom 110 litrov:

0,06 €/m2/deň
0,06 €/m2/deň
0,20 €/m2/deň
1,65 €/mesiac
10 €/deň
1 €/hod./osoba
30 €/deň + energie

12,00 € /rok
24,00 € /rok
330,00 € /rok
66,00 € /rok

 Poplatníci, ktorí v obci vlastnia nehnuteľnosť, ale ju nevyužívajú na trvalé
bývanie, t.j. rekreačné domy, chalupy... uhradia poplatok vo výške 6€/rok a
obdržia označené vrecia na komunálny odpad v počte 3ks/rok.

7. MIESTNY ROZHLAS A INZERCIA
 Za vyhlásenie oznamu
 Za vyvesenie inzertného oznamu v tabuli obce

7 € / oznam
1,50 € / týždeň

8. ČOV
 Domácnosti napojené na kanalizáciu na osobu
 Domácnosti nenapojené na ČOV, neobývané domy
 Vývoz fekálií

22 € / rok
11 € /rok
15 € / jedno auto

9. DOM SMÚTKU
 Uloženie zosnulého s trvalým pobytom v obci

25 € / deň pred pohrebom
35 € / v deň pohrebu

 Uloženie zosnulého bez trvalého pobytu v obci
35 € / deň pred pohrebom
50 €/ v deň pohrebu
 Prepožičanie miesta na cintoríne pre občana,
ktorý ma trvalý pobyt v obci Hažín
17 € / jednohrob, jednohrobka
35 € / dvojhrob, dvojhrobka
 Prepožičanie miesta na cintoríne pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt v Hažíne
môže byť len so súhlasom obecného úradu za jednorazový poplatok
70 €
 Vybudovanie obruby pri hrobe

8,30 €

10. POUŽITIE MIESTNOSTÍ V MAJETKU OBCE
 Prepožičanie miestnosti
b) Jednotlivé akcie (kary)
- pre obyvateľov obce
- mimo obyvateľov obce
c) Ostatné podujatia (oslavy, svadby..)
d) reklamno – predajné akcie
11. POTVRDENIA
 Vystavenie potvrdenia akéhokoľvek znenia
 Osvedčenie podpisu za každý podpis, listiny za stranu

KC

KD

20 €
30 €
50 €
20 €

50 €
70 €
100 €
50 €

2€
2€

Ing. Marianna Šimková
starostka obce

