
Výpis 

zo všeobecných záväzných nariadení Obce Porúbka : 

na rok 2017 

 

č. 1/2017 o miestnej dani z  n e h n u t e ľ n o s t i 

č. 2/2017 o miestnej dani za psa 

č. 3/2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

č. 4/2017 o miestnej dani za ubytovanie 

č. 5/2017 o miestnej dani za predajne automaty 

č. 6/2017 o miestnej dani za nevýherné hracie automaty 

č.7/2017 o miestnej dani za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

č.11/2017 o dani za správu a údržbu cintorína 

č.12 /2017 Sadzobník cien a služieb obce Porúbka 

 

Prehľad sadzieb – dane na rok 2017 : 

-  
Druh dane, pozemku Sadzba v % Sadzba dane € 

Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné 
sady 

0,80 0,44 

Trvalé trávnaté porasty 0,80 0,08 

Záhrady 0,30 0,07 

Lesné pozemky, na ktorých sú 
hospodárske lesy 

0,30 0,07 

Rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy 

0,25 0,25 

Zastavané plochy a nádvoria 0,30 0,07 

Stavebné pozemky 0,03 0,07 



Ostatné plochy 0,05 0,07 

STAVBY Ročná sadzba 

€ 

Príplatok za 
podlažie 

Stavby na bývanie 0,033 0,033 

Stavby na poľnohospodársku produkciu 0,70 0,05 

Stavby rekreačných a záhradných chát                   
a domčekov 

0,130 0,08 

Samostatne stojace garáže 0,17 0,15 

Priemyselné stavby a stavby slúžiace 
energetike a stavieb. 

0,66 0,66 

Stavby na ostatnú podnik. a zárobkovú 
činnosť 

0,66 0,66 

Ostatné stavby 0,17 0,17 

Byty 0,66 0,66 

 

 

 

  

Nebytové priestory 0,66 0,66 

TKO 10€/osoba Vývoz 1x za mesiac 

-nad 4 osoby -8€ 

- študenti na int. 4€ 

- prac na turnusy 6€ 

TKO- podnikatelia 80€/podnikat. vývoz 1x za mesiac 

Daň za psa 8 € Starší ako 3 mes. 

Daň za užívanie verejného priestr.  2€ na hod. 6 € na deň max. 

Prejazdy po obec. cestách Špecif. na OÚ  

Daň za ubytovanie občan, ktorý poskytuje 

ubytovacie služby 

0,50€ za noc 

a osobu 

 



Daň za predajné automaty 150€ za 1aut./rok  

Daň za nevyherné hracie automaty 150€ za 1 aut./rok  

Poplatok za správu a údržbu cintorína 10€ na rok 1 rodina 

   

   

   

   

 

 

 

 

 
 
Za správnosť : 

...................................... 
 
 
 
 
 
 


