
Poplatky v Obci Hôrka nad Váhom platné od 01.01.2016. 
 

 

                  

Referát správy daní 

 
a/ daň z pozemkov 

1. Správca dane ustanovuje v zmysle ust. § 8 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane z pozemkov takto: 

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                     0,60 % zo základu dane                     0,5417 eur/m2        

b/ trvalé trávne porasty                                                         0,60 % zo základu dane                     0,1228 eur/m2        

c/ záhrady  v intraviláne                                                       0,60 % zo základu dane                     1,32  eur/m2           

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy              1,05 % zo základu dane                     0,0937 eur/m2      

f/ zastavané plochy a nádvoria                                             0,60 % zo základu dane                     1,32 eur/m2       

g/ stavebné pozemky                                                            0,60 % zo základu dane                   13,27 eur/m2          

h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                  0,60 % zo základu dane                      1,32 eur/m2         

Hodnota pozemku určená správcom dane VZN sa pri výpočte základu dane z pozemkov použije len 

vtedy, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.  

 

Obec na základe zákona o dane z nehnuteľnosti rozdeľuje záhradky na dve časti v obci, a to:  

(1) záhradky v záhradkárskych osadách  Plešivec I, Plešivec II, Kopánka 

(2) ostatné záhradky v obci 

Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 5 bod  3  tohto VZN zvyšuje v časti obce: 

- Plešivec I, Plešivec II,  Kopánka                             0,90 % zo základu dane                                1,32 eur/m2    

 

b/ daň zo stavieb 

1.  Ročná sadzba dane zo stavieb je   za každý aj začatý m
2
 zastavanej plochy.  

2. Ročná sadzba dane zo stavieb pre obec Hôrka nad Váhom  je pre jednotlivé druhy stavieb  

nasledovná: 

 

a/stavby na bývanie (rodinné domy s príslušenstvom)                                                                    0,04 eur     

 

   - za každé ďalšie nadzemné a podzemné podlažie                                                                       0,01 eur    

 

b/stavby na pôdohospodársku produkciu , skleníky , stavby využívané  

   na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb  

   na vlastnú administratívu.                                                                                                          0,04 eur    

c/stavby rekreačných a záhradkárskych chát                                                                                0,18 eur                                            

d/samostatne stojace garáže                                                                                                          0,18 eur     

e/za priemyselné stavby , stavby slúžiace energetike, stavebníctvu , 

   stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane 

   stavieb na vlastnú administratívu                                                                                              0,90 eur       

f/stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie 

      a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou  

      činnosťou.                                                                                                                                 0,90 eur      

 g/ostatné stavby                                                                                                                           0,18 eur     

  

c/ daň z bytov 

Ročná sadzba dane z bytov pre obec Hôrka nad Váhom je za každý aj začatý m
2
 podlahovej plochy bytu 

určená takto : 

 - zastavaná plocha bytu                                                                                                                0,04 eur 

 



Ročná sadzba dane z nebytových priestorov je za každý aj začatý m
2
 podlahovej plochy nebytového 

priestoru určená takto : 

-  nebytové  priestory                                                                                                                 0,17 eur 

 

d/ daň za psa 

 Sadzba  dane  je 3,00 €  za  jedného psa a kalendárny rok.  

 

Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

1. V obci Hôrka nad Váhom nie je zavedený množstevný  zber a určuje nasledovné  sadzby miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na osobu a kalendárny deň: 

 

a.) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, ktorá užíva alebo je oprávnená užívať 

nehnuteľnosť v k.ú. obce Hôrka nad Váhom je sadzba na osobu a deň                  0,0521 eur 

b.) fyzická osoba, ktorá nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt a má vo vlastníctve rodinný dom 

alebo záhradnú chatku                                                                                                         14 eur/rok 

c.) podnikateľ, ktorý nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Hôrka nad Váhom užíva ako 

predajňu s potravinami                                                                                                         0,17 eur                                                                                                                       

d.) podnikateľ, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Hôrka nad Váhom poskytuje 

reštauračné, alebo iné pohostinské služby                                                                            0,010 eur 

e.) podnikateľ, ktorý nehnuteľnosť nachádzajúcu na území obce Hôrka nad Váhom užíva ako výrobnú 

a nevýrobnú prevádzku, miesto na poskytovanie služby, predajňu , okrem predajní s potravinami                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                              0,036 eur 

f.) za drobný stavebný odpad – za fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, 

alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je n a území obce oprávnená užívať byt, nebytový priestor, 

pozemnú stavbu, alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradou, trvalý trávnatý 

porast na iný účel ako na podnikanie bez obsahu škodlivín za 1 kg odpadu                        0,035 eur 

2. Obec Hôrka n/Váh. určuje koef. pre poplatníkov uvedených v § 28 odst. 1 písm. c), d):  0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správne poplatky 

 
Správne poplatky za inú činnosť vykonávanú na obecnom úrade 

 

Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise - za každý podpis                          1,50 eur                                                                                                                

Osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú 

začatú stranu v slov. jazyku                                                                                         1,50 eur 

rybársky lístok – ročný                                                                                                7,00 eur  

rybársky  lístok – trojročný                                                                                        17,00 eur 

 

 

Referát evidencie stavieb:    

Rozhodnutie k ohláseniu drobnej stavby   FO                                                            10,00 eur 

Ohlásenie drobnej stavby PO                                                                                      30,00 eur 

Rozkopávkové povolenie – plyn, voda, kanalizácia                                                   80,00 eur 

Vydanie súhlasu na umiestnenie  stavieb MZZ                                                            5,00 eur 

Vydanie súhlasu na užívanie  stavieb MZZ                                                                  5,00 eur 

Vydanie súhlasu na zmenu  stavieb MZZ                                                                     5,00 eur 

 

 

Referát evidencie obyvateľstva: 

Potvrdenie o trvalom pobyte                                                                                          5,00 eur                  

Potvrdenie o prechodnom pobyte                                                                                  5,00 eur    

                                                                      

Referát životného prostredia: 

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo 

zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 

- výruby stromov FO                                                                                                     10,00 eur 

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo  

zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 

výruby stromov – PO alebo FO oprávnená 

na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí  

s podanou žiadosťou                                                                                                   100,00 eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ostatné poplatky 
 

- vyhlasovanie v MR                                                                                         5,00 eur/ správa 

- kopírovacie služby                                                                                        0,10 eur/ 1 strana 

 

- cintorínsky poplatok za prenájom hrobového miesta na 10 rokov 

  a/ jednohrob                                                                                                             15,00 eur 

  b/ jednohrob s umiestnením dvoch                                                                          15,00 eur 

  c/ dvojhrob                                                                                                               20,00 eur 

  d/ detský hrob                                                                                                             5,00 eur 

  e/ hrobka                                                                                                                   30,00 eur 

 

- za prenájom domu smútku                                                                               3,50 eur/ deň 
 

- za prenájom kultúrneho domu 

  a/ oslava                                                                                                           12 eur + energie 

  b/ kar                                                                                                                  5 eur + energie 

  c/ svadba celá sála                                                                                            50 eur + energie 

  d/ svadba ½ sály                                                                                               24 eur + energie 

  e/ predvádzacia akcia                                                                            3,50 eur/hod + energie    

 

Poplatok sa platí za krátkodobé zapožičanie sály na kultúrne a spoločenské akcie. 

Poplatok sa neplatí za zapožičanie sály na akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne 

a verejnoprospešné účely.   


