
I. Daň z nehnuteľností 

 

Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov 

nasledovná: 

 

a) orná pôda 0,50 % zo základu dane 

b) trvalé trávne porasty 0,50 % zo základu dane 

c) záhrady 0,25 % zo základu dane 

d) zastavané plochy a nádvoria 0,25 % zo základu dane 

e) stavebné pozemky 0,25 % zo základu dane 

f) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,25 % zo základu dane 

Základ dane 

Základom dane je hodnota pozemku vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pôdy za 1 

m2 

 

cena pôdy: 
 orná pôda  0,42 eura/m2 ( 12,79 Sk/m2 :30,126 = 0,4245 eura ) 

 trvalé trávne porasty  0,09 eura/m2 ( 2,78 Sk/m2 :30,126 = 0,0922 eura ) 

 záhrady   1,32 eura/m2 ( 40 Sk/m2 : 30,126 = 1,3277 eura ) 

 zastavané plochy nádvoria 1,32 eura/m2   ( 40 Sk/m2 :30,126 = 1,3277 eura ) 

 stavebné pozemky  13,27 eura/m2 ( 400 Sk/m2 :30,126 = 13,2775 eura ) 

 ostatné plochy, okrem stavebných pozemkov 

1,32 eura/m2   ( 40 Sk/m2 : 30,126 = 1,3277 eura ) 

 

 

a) stavby na bývanie 0,03 eura/m2 ( 1 Sk/m2 :30,126 = 0,0331 eura) 

 

b) stavby na poľnohosp. výrobu 0,06 eura/m2 ( 2 Sk/m2 :30,126 = 0,0663 eura) 

 

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov (kuchynky) 

0,13 eura/m2 ( 4 Sk/m2 :30,126 = 0,1327 eura) 

 

d) samostatne stojace garáže  0,13 eura/m2 ( 4 Sk/m2 :30,126 = 0,1327 eura) 

 

e) skleníky     0,06 eura/m2 ( 2 Sk/m2 :30,126 = 0,0663 eura) 

 

f) stavby na podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

0,49 eura/m2 ( 15 Sk/m2 :30,126 = 0,4979 eura) 

Ročná sadzba dane sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,03 eura/m2 (1,- Sk) za každý 

aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

 



Daň z bytov 

Ročná sadzba dane z bytov je 0,03 eura/m2 (1 Sk : 30,126 = 0,0331 eura) za každý aj začatý 

m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru. 

 

II. Daň za psa 

 

Sadzba dane je 6,63 eura (200,- Sk.: 30,126 = 6,638 eura) za jedného psa a kalendárny 

rok. 

 

 

 

III. Miestne poplatky 

 

Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

Sadzba poplatku je  

 

a) u fyzických osôb      13,28 eura (400 Sk) 

b) u právnických osôb  

24,89 eura (750 Sk:30,126 = 24,8954 eura) za 1 kuka nádobu/kal. rok 

 

Správne poplatky vyberané obcou 

 

1. Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, 

úradných záznamov, registrov listín, za každú aj začatú stranu 

v slovenskom jazyku   1,00 eura (30,1260 Sk:30,126 = 1,6596 eura) 

 

v cudzom jazyku    2,00 eura (60,25 Sk:30,126 = 2,00 eura) 

 

2. Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis  
0,50 eura (15,06 Sk : 30,126 = 0,50 eura) 

 

3. Vydanie potvrdenia alebo písomné oznámenie o pobyte osoby k prvému OP 
3,31 eura (100 Sk : 30,126 = 3,3193 eura) 

 

4. Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu 

účastníka konania   16,59 eura (500 Sk : 30,126 = 16,5969 eura) 



 

5. Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie 
fyzická osoba:    9,95 eura ( 300 Sk : 30,126 = 9,9581 eura) 

právnická osoba:    165,96 eura (5000 Sk : 30,126 = 165,9695) 

 

6. Vydanie rybárskeho lístka 
týždenný lístok     1,65 eura (50 Sk : 30,126 = 1,6596 eura) 

mesačný lístok     3,31 eura ( 100 Sk : 30,126 = 3,3193 eura) 

ročný lístok      6,63 eura (200 Sk : 30,126 = 6,6387 eura) 

trojročný lístok     16,59 ( 500 Sk : 30,126 = 16,5969 eura) 

 

7. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, 

alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženia platnosti o umiestnení 

stavby: 

pre fyzické osoby:    6,63 eura ( 200 Sk : 30,126 eura = 6,6387 eura) 

pre právnické osoby:   16,59 eura ( 500 Sk : 30,126 = 16,5969 eura) 

 

8.Žiadosť o stavebné povolenie 

na stavby na bývanie: 
na stavbu rodinného domu:   33,19 eura (1000 Sk : 30,126 = 33,1939 eura) 

na stavbu bytových domov:   66,38 eura (2000 Sk : 30,126 = 66,3878 eura) 

 

na stavby individuálnu rekreáciu: 
- ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2: 23,23 eura (700 Sk : 30,126 = 23,2357 eura) 

- ak zastavaná plocha presahuje 25 m2: 39,83 eura ( 1200 Sk : 30,126 = 39,8327 eura) 

 

9. Na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny 

týchto stavieb pred dokončením: 

39,83 eura ( 700 Sk : 30,126 = 39,8327 eura) 

 

10. Na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slúžiace na 

podnikanie na pozemkoch rodinných domov na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú 

sieť: ( ak stavby povoľujú rozhodnutím nevzťahuje sa to na ohlásenie stavby) 

16,59 eura (500 Sk : 30,126 = 16,5969 eura) 

 

11. Na stavbu garáže s jednou alebo dvoma miestami:  

23,23 eura ( 700 Sk : 30,126 = 23,2357 eura) 

 

12. Na zmeny dokončených stavieb podľa písmena d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred      

dokončením:      16,59 eura ( 500 Sk : 30,126 = 16,5969 eura) 

 

13. Na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny 

stavieb  pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade 

a) do 1,500 mil. Sk (49 790,87 eura) 33,19 eura ( 1000 Sk : 30,126 = 33,1939 eura) 

 

b) od 1,500 mil. Sk do 3 mil. Sk (49 790,87 eura do 99 581,75 eura ) 

49,79 eura (1500 Sk :30,126 = 49,7908 eura) 

 

c) nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk (99 581,75 eura do 331 939,18 eura) 

66,38 eura (2000 Sk : 30,126 = 66,3878 eura) 



 

d) nad 10 mil Sk do 100 mil. Sk (od 331 939,18 eura do 3 319 391,8 eura) 

116,17 eura ( 3500 Sk : 30,126 = 116,1787 eura) 

 

14. Na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné 

povolenie      16,59 eura ( 500 Sk : 30,126 = 16,5969 eura) 

 

 15. Na stavby dočasných objektov staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva 

samostatné stavebné povolenie      

33,19 eura ( 1000 Sk : 30,126 = 33,1939 eura) 

 

16. Žiadosť na zmenu užívania stavby  16,59 eura ( 500 Sk : 30,126 = 16,5969 eura) 

 

17. Žiadosť na odstránenie stavby  6,63 eura ( 200 Sk : 30,126 % = 6,6387 eura) 

 

18. Žiadosť o povolenie informačného reklamného alebo propagačného zariadenia pre 

každé  jednotlivé zariadenie      

49,79 eura ( 1500 Sk : 30,126 = 49,7908 eura) 

 

19.  Žiadosť na povolenie terénnych úprav  
6,63 eura ( 200 Sk : 30,126 = 6,6387 eura) 

 

20. Žiadosť na odstránenie dopravnej stavby  
16,59 eura ( 500 Sk : 30,126 = 16,5969 eura) 

 

21. Žiadosť na povolenie terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby 
16,59 eura ( 500 Sk : 30,126 = 16,5969 eura) 

 

22. Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti  99,58 eura ( 3000 Sk : 30,126 = 99,5817 eura) 

 

23. Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia  

16,59 eura (500 Sk : 30,126=16,5969 eura) 

 

24.  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu s rozpočtovým nákladom 

a) do 1,500 mil (Sk 49 790,87 eura ) 16,59 eura ( 500 Sk : 30,126 = 16,5969 eura) 

 

b) od 1,500 mil Sk do 3 mil. Sk (49 790,87 do 99 581,75 eura) 23,23 eura (700 Sk : 

30,126 = 23,2357 eura) 

 

c) od 3 mil Sk do 10 mil. Sk ( 99 581,75 eura do 331 939,18 eura) 33,19 eura (1000 Sk 

: 30,126 = 33,1939 eura) 

 

d) od 10 mil do 100 mil Sk ( 331 939, 18 eura do 3 319391,8 eura) 66,38 eura ( 2000 

Sk : 30,126 = 66,3878 eura) 

 

25. Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. Triedy a miestnych komunikácií  

66,38 eura ( 2000 Sk : 30,126 = 66,3878 eura) 

26. Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu  
33,19 eura ( 1000 Sk : 30,126 = 33,1939 eura) 

27. Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie 



99,58 eura ( 3000 Sk : 30,126 = 99,5817 eura) 

28. Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 
16,59 eura ( 500 Sk : 30,126 = 16,5969 eura) 

 

29. Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia      16,50 eur 

 

30. Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier – výherné 

prístroje za každý výherný prístroj  

1493,72 eura ( 45 000 Sk : 30,126 = 1493,7263 eura) 

 

 31. Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie  

6,63 eura (200 Sk : 30,126 = 6,6387 eura) 

 

32. Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne 

hospodáriaceho roľníka  

1,65 eura ( 50 Sk : 30,126 = 1,6596 eura) 

 

 33. Podanie žiadosti o vydanie zmeny alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 

( výrob drevín) 

 

a) fyzická osoba    6,63 eura ( 200 Sk : 30,126 = 6,6387 eura) 

b) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej 

predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou  

66,38 eura ( 2000 Sk : 30,126 = 66,3878 eura) 

 

Cintorínske poplatky 

 

Sadzby za jednotlivé typy hrobových miest na dobu desať rokov 
1. jednohrob 110 x 245 cm: 16,59 eura (500 Sk : 30,126 = 16,5969 eura) 

2. dvojhrob 210 x 245 cm: 33,19 eura ( 1000 Sk : 30,126 = 33,1939 eura) 

3. trojhrob 310 x 245 cm: 49,79 eura (1500 Sk : 30,126 = 49,7908 eura) 

4. detský hrob 80 x 140 cm, 90 x 200 cm: 6,63 eura (200 Sk : 30,126 = 6,6387 eura) 

5. urna: 3,31 eura ( 100 Sk : 30,126 = 3,3193 eura) 

6. Poplatok za prepožičanie hrobového miesta pre zosnulých, ktorý v čase úmrtia 

nemali v obci trvalý pobyt, sa stanovuje na 165,96 eura ( 5000 Sk : 30,126 = 165,9695 

eura) 

7. V prípade uloženia pozostatkov zosnulého, ktorý nemal v čase smrti trvalý pobyt v 

obci, na hrobové miesto, ktoré má prenajaté občan obce sa stanovuje poplatok 82,98 

eura  

( 2500 Sk : 30,126 = 82,9847 eura) 

8. V prípade uloženia urny ostatkov zosnulého, ktorý nemal v čase smrti trvalý pobyt v 

obci, stanovuje sa poplatok na 33,19 eura ( 1000 Sk : 30,126 = 33,1939 eura) 

9. Pri presiahnutí stanovenej šírky hrobového miesta o viac ako 50 cm bude počítaná 

sadzba ako u viac početnejšieho hrobového miesta. 

 

 

 



Ostatné poplatky obci 

 

Obec vyberá tieto poplatky 

 

a) vyhlásenie v miestnom rozhlase 

jedno vyhlásenie      4,97 eura (150 Sk:30,126 = 4,9790 eura) 

 

b) poplatok za Kultúrny dom (svadby, zábavy - s poskytnutím riadu a kuchyne),  

- pre občanov obce a organizácie so sídlom v obci 
  132,77 eura (4000 Sk:30,126 = 132,7756 eura) 

 

- pre cudzích občanov (bez trvalého alebo prechodného pobytu v obci, resp. u 

   organizácií so sídlom inde, ako v obci Nová Polhora 
   jedna akcia – 165,96 eura ( 5000 Sk : 30,126 = 165,9695 eura) 

 

c) poplatok za Kultúrny dom – kar, prezentácie 

    jedna akcia: 33,19 eura (1000 Sk : 30,126 = 33,1939 eura) 

 

d) oslavy narodenín, 66,38 eura ( 2000 Sk : 30,126 = 66,3878 eura) 

 

e) poplatok za kuka nádobu 16,59 eura ( 500 Sk : 30,126 = 16,5969 eura) 

 

f) poplatok za prenájom materiálu na akciu mimo obecných priestorov 

 kuchynský riad 9,95 eura ( 300 Sk : 30,126 = 9,9581 eura) 

 stôl - 1 ks 0,99 eura ( 30 Sk : 30,126 % 0,9958 eura) 

 stolička – 1 ks 0,33 eura ( 10 Sk : 30,126 = 0,3319 eura) 


