
MIESTNE POPLATKY A DANE ÚČINNÉ OD 01. 01. 2020 schválené OZ uznesením č.5/2019 dňa 13.12.2019 

     Daň z pozemkov:  

 

 

 

 

 

 

 
     Daň zo stavieb: 

 Druh stavba Sadzba 

dane 

€/m2                       

a) Stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 0,037 

b) Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleník, stavby využívané na skladovanie  vlastnej 

pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako 

vlastnej pôdohospodárskej produkcie a  stavieb na administratívu, 

 

0,037 

c) Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,360 

d) Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných  garáží  a stavby určené  alebo používané na 

tieto účely, postavené mimo bytových domov 

 

0,170 

e) Stavby na ostatnú podnikateľskú  a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 0,600 

f) Ostatné stavby neuvedené v písm. a) až e) 0,150 

   Pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,034 €  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

   Daň z bytov 
   Ročná sadzba dane z bytov v obci Jabloň 0,037 €  za každý začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.   

   Daň a užívanie verejného priestranstva 
1. Za dočasné parkovanie motorového vozidla v pracovné dni je sadzba 2,00 € za jeden deň a jedno parkovacie miesto, 

2. Za dočasné parkovanie motorového vozidla cez víkend a sviatky je sadzba 4,00 € za jeden  deň a jedno parkovacie miesto. 

   Daň za psa-                                                      5,00 EUR 

     

Poplatok za komunálny odpad SUMA V EUR 
Poplatok na 1 osobu 11,00 

Osoby nad 80 rokov 5,00 

Vodné- pre fyzické a právnické osoby SUMA v EUR/m3 
Vodné 0,75 

Stočné 0,70 

 SUMA V EUR 
Prenájom ostatných trhových miest /vyhlásenie/ 5,00 EUR/ deň 

Za trhové miesto  

-  prenájom Kult. Domu- sála 

- prenájom Kult. Domu-sála-  

vo vykurovacom období 

10,00 EUR/hod. 

 

                                                              15,00 EUR/hod. 

Overenie listiny 2,00 

Overenie podpisu 2,00 

Používanie Kultúrneho domu a kuchynky  

1. Pohreb  /letné obdobie/ 20,00 

2. Pohreb /zimné obdobie/ 30,00 

3. Rôzne iné akcie /letné obdobie/ 30,00 

4. Rôzne akcie /zimné obdobie/ 50,00 

5. Malá zasadačka /letné obdobie/ 10,00 

6. Malá zasadačka /zimné obdobie/ 15,00 

Používanie Domu nádeje  

1. zosnulý z obce Jabloň na jeden deň 15,00 

2. zosnulý z inej obce na jeden deň 20,00 

3. Popl. pre občana, kt nemá trvalý pobyt v obci 

Jabloň a chce mať miesto na cintoríne v obci 

Jabloň 

50,00 

Obecný pozemok (predaj) 2,00 EUR/ m2 

     DAŇ ZA PSA, DAŇ  Z NEHNUTEĽNOSTÍ, POPLATKY ZA VODU, STOČNÉ A KOMUNÁLNY ODPAD  

     SÚ SPLATNÉ  31.05. 2020!!!  

     Vyvesené dňa: 14. 12. 2019                                                                     

     Zvesené dňa:                                                                                                   Vladimír Koscelnik 

     Nadobudnutie účinnosti dňa: 01. 01. 2020                                                           starosta obce                          

 Predmet dane Hodnota pôdy za €/ m2 Sadzba dane 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                               0,3003 0,6% 

b) trvalé trávnaté porasty 0,0410 3% 

c) záhrady 1,3270 0,6% 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,1343 2,5% 

e) zastavané plochy a nádvoria 1,3270 0,6% 

f) stavebné pozemky 13,2770 0,6% 

g) ostatné plochy, okrem stavebných pozemkov 1,3270 0,6% 



      

 

 


