PRĺLOHA
k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane podia ~ 17 ods. 2 a 3 zákona č. 58212004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunáine odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Príloha Č.
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I PRÍLOHA K ODDIELU

~j-Rodnéčíslo

II. POZEMKY
-

a) pozemky vo vlastníctve právnických osób, ktoré nie sú založené alebo znadené na podnikanie

láno
b) pozemky, na ktorých sú cintoriny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky

láno
c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa,
pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a Ii. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vód stolových I. stupňa a II. stupňa
áno
d) časti pozemkov, na ktorých sú znadené meračské značky, signály a mé zariadenia bodov, geodetických zákiadov, stožiare rozvodu
elektrickej energie, stIpy tetekomunikaČného vedenia a televízne prevádzače, nadzemně časti zanadení na rozvod vykurovacich plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov
áno
e) pozemky verejne prĺstupných parkov, priestorov a športovísk
-

-

-

áno

f) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prirodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných
pásmach s tretim a štvrtým stupňom ochrany
-

áno

g) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
-

áno

h) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
-

áno

i) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky)
láno
j) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov
alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a ill. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastro
fami, nadmemým imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií pine financovaných zo
štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a Ill.
stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vód stolových II. a Ill. stupňa, na genofondové plochy, brehové porasty a mé plochy stromovej
a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pódoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou

láno
k) pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi, alebo občania starší ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na
ich osobnú potrebu

láno
I) pozemky okrem pozemkov v zastavanej Časti obce, na ktorých vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku vý
robu ako svoju hlavnú Činnosť
áno
-

I PRÍLOHA K ODDIELU III.

-

STAVBY

a) stavby vo vlastníctve právnických osób, ktoré nie sú založené alebo znadené na podnikanie
láno
b) stavby slúžiace školám, školským zanadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zanadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvaliflkáciu
občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívaně na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná,
amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia

láno
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c) stavby, ktorých využitie je obmedzené z dóvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom
pozemku
-áno
d) stavby na bývanie vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotnýmpostihnutím alebo držiteíov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteťov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
áno
e) garáže vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu
-

-

áno

f) stavby na pódohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pódohospodárskej produkcie, stavby pre
vodné hospodárstvo okrem stavieb na skiadovanie inej ako vlastnej pódohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu
láno

I PRÍLOHA K ODDIELU IV.

-

BYTY

]

a) byty vo vlastníctve právnických osób, ktoré nie sú založené alebo znadené na podnikanie
áno
-

b) byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvaliflkáciu
občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

láno
c) byty, ktorých využitie je obmedzené z dĎvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom po
zemku
áno
-

d) byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako 62 rokov alebo občanov S ťažkým zdravotným postihnutím ale
bo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitel‘ov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slůžia na ich trvalé bývanie

láno
e) nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťaž
kým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu

I

-

Poznámka:
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