Obec Rohožník

Obecný úrad Rohožník
Školské nám. 406/1, 906 38 Rohožník

Daň z pozemku
Základ dane = hodnota pozemku*sadzba dane
Hodnota
pozemku

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške
trvalé trávnaté porasty vo výške
záhrady vo výške
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške, táto určená hodnota
pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým
posudkom,
rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške

Sadzba dane

0,3794 €/m²

0,70%

0,0975 €/m²

0,70%

1,85 €/m²

0,70%

0,10 €/m²

1,50%

0,05 €/m²

1,50%

1,85 €/m²

3,50%

18,58 €/m²

0,70%

1,85 €/m²

3,50%

zastavané plochy a nádvoria
stavebné pozemky
ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

Daň z stavieb
Hodnota pozemku

stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

0,13 €/m2,

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

0,13 €/m2,

stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

1,08 €/m2,

samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov

0,86 €/m2,

priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu

4,00 €/m2,

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)
Pri viacpodlažných stavbách je príplatok za podlažie

2,60 €/m2,
0,65 €/m2,
0,033€/podlažie

Tel.: 034/ 6588 339, Fax: 034/ 6588 328, Mobil: 0905 413 804, starosta@rohoznik.sk

Daň z bytov
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
Hodnota
pozemku

V súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje správca dane ročnú sadzbu
dane z bytov v katastrálnom území obce Rohožník za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
bytu a nebytového priestoru.

0,17 €

Správca dane v súlade s ust. § 16 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu dane
z bytov v katastrálnom území obce Rohožník vo výške za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
nebytového priestoru v bytovom dome.

2,60 €
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