Sadzobník daní, poplatkov a úhrad
vyberaných Mestom Veľký Šariš

Veľký Šariš, august 2019

JUDr. Viliam Kall v.r.
primátor

1.

Poplatky za trhové miesto:

pri použití predajného stola vo vlastníctve Mesta Veľký Šariš:

1,66 €
8,30 €
33,19 €

a/ deň
b/ týždeň
c/ mesiac

pri použití vlastného predajného zariadenia:

1,66 €
6,64 €
26,56 €

a/ deň
b/ týždeň
c/ mesiac

pri predaji z pojazdnej predajne:

6,64 €
33,19 €

a/ deň
b/ kalendárny rok

2.


Prenájom (krátkodobý/časový):
nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Veľký Šariš:

a/ veľká zasadačka, sobášna sieň, kino, telocvičňa v ZŠ, školská jedáleň 10,00 €/hod.
b/ malá zasadačka, telocvičňa v MŠ, trieda v ZŠ


5,00 €/hod.

mini futbalového ihriska vo Veľkom Šariši a v mestskej časti Kanaš:

a/ študenti, dôchodcovia

5,00 €/hod.

b/ žiaci v sprievode dospelej osoby

zdarma

c/ ostatní

10,00 €/hod.
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3.

Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením
informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov:

I. Druh

Výška
úhrady

Čiernobiela kópia A4 – 1 list papiera jednostranne

0,03 €

Čiernobiela kópia A4 – 1 list papiera obojstranne

0,05 €

Čiernobiela kópia A3 – 1 list papiera jednostranne

0,04 €

Čiernobiela kópia A3 – 1 list papiera obojstranne

0,06 €

CD/DVD médium – 1 ks

0,30 €

II. Náklady na odoslanie informácií sa uhrádzajú v zmysle platného cenníka
Slovenskej pošty, a.s., resp. iných telekomunikačných podnikov.
III. Neuhrádzajú sa náklady spojené so sprístupnením informácií na vybavenie
jednej žiadosti, ak nepresiahnu sumu 1,60 €.
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4.

Miestne dane:

I. Dane z nehnuteľností
A/ Daň z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady - extravilán

0,3448 €/m2 x 0,7%

b) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady - intravilán

0,3448 €/m2 x 1,25%

c) trvalo trávnatý porast - extravilán

0,0365 €/m2 x 0,7%

d) trvalo trávnatý porast - intravilán

0,0365 €/m2 x 1,25%
2,12 €/m2 x 0,5%

e) záhrady
f) stavebné pozemky

21,24 €/m2 x 0,5%

g) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy - extravilán

2,12 €/m2 x 0,25%

h) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy - intravilán

2,12 €/m2 x 0,5%

i) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

0,20 €/m2 x 0,5%

j) rybníky s chovom rýb, ostatné hospodársky využívané
vodné plochy

0,20 €/m2 x 0,5%

k) pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska
nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie
na výrobu elektriny zo slnečnej energie, transformačná stanica
alebo predajný stánok, ak ide pozemok, ktorým je:


orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

0,3448 €/m2 x 2,5%



trvalo trávnatý porast

0,0365 €/m2 x 2,5%



zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

2,12 €/m2 x 1,25%

B/ Daň zo stavieb:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu

0,12 €/m2

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

0,12 €/m2

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,25 €/m2

d) samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, stavby
hromadných garáží umiestnených pod zemou

0,25 €/m2

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

1,20 €/m2

f) stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou

1,20 €/m2

g) iné stavby - neuvedené v písm. a) až f)

1,20 €/m2

Pri viacpodlažných stavbách, ktorými sú:


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



stavby hromadných garáží, stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,



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

sa sadzba dane zo stavieb zvyšuje o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie,
ktorý je 0,33 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

C/ Daň z bytov:
0,12 €/m2

a) byty
b) nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť

0,25 €/m2

c) nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť

1,20 €/m2
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d) nebytové priestory slúžiace ako garáž

0,40 €/m2

II. Daň za ubytovanie:
0,50 € za jednu osobu a jedno prenocovanie

III. Daň za užívanie verejného priestranstva:
a) za každý aj začatý deň za umiestnenie skládky, zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb a predajného zariadenia

0,67 €/m2

b) za každý aj začatý deň za umiestnenie informačno-reklamného
zariadenia, cirkusu, lunaparku a iných atrakcií

0,17 €/m2

c) za dočasné parkovanie motorového vozidla - za jedno parkovacie
miesto pri verejných hromadných akciách konaných vo Veľkom Šariši
d) za letné terasy

0,67 €

0,33 €/m2/rok

e) za každý aj začatý deň v ostatných prípadoch

0,33 €/m2

Na účely miestnych daní sa za m2 považuje každý aj začatý m2.

IV. Daň za psa:
a) 16,60 € za jedného psa a kalendárny rok, chovaného v rodinných domoch alebo na
záhradkárskych chatkách a pozemkoch
b) 33,20 € za jedného psa a kalendárny rok v ostatných prípadoch
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov.
Od dane za psa sú oslobodení:
 osamelý dôchodca alebo dôchodcovské manželské páry, bývajúci v rodinných
domoch, v ktorých nie je prihlásená iná osoba k trvalému pobytu
 občan s ťažkým zdravotným postihnutím
 vlastník alebo držiteľ poľovne upotrebiteľného psa
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Oslobodenie od dane za psa sa vzťahuje len na jedného psa u toho istého daňovníka.
Vydanie náhradnej známky pre psa

1,50 €

V. Daň za predajné automaty:
50,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok

VI. Daň za nevýherné hracie prístroje:
166,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok
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Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady:

5.

a) pre fyzickú osobu - nepodnikateľa, ktorá má vo Veľkom Šariši trvalý pobyt:


0,039 € za osobu a kalendárny deň - komunálny odpad (14,24 € za osobu
a kalendárny rok)



0,023 € za jeden kilogram drobných stavebných odpadov (bez obsahu
škodlivín)

b) pre ostatné osoby, ktoré podliehajú poplatkovej povinnosti vo Veľkom Šariši:


0,022 € za jeden liter komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov pri množstvovom zbere s objemom nádoby do 120 litrov:
- 62,92 €/rok pri 110 litrovej nádobe a frekvencii 26 vývozov ročne
- 125,84 €/rok pri 110 litrovej nádobe a frekvencii 52 vývozov ročne



0,008 € za jeden liter komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov pri množstvovom zbere s objemom nádoby 1100 litrov a viac:
- 228,80 €/rok pri 1100 litrovej nádobe a frekvencii 26 vývozov ročne
- 457,60 €/rok pri 1100 litrovej nádobe a frekvencii 52 vývozov ročne



a ktoré nevyužívajú množstvový zber:
- 0,039 € za osobu a kalendárny deň - komunálny odpad (14,24 € za
osobu a kalendárny rok)
- 0,023 € za jeden kilogram drobných stavebných odpadov (bez obsahu
škodlivín)
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Cenník pohrebných a cintorínskych služieb:

6.

a/ účasť organizátora pohrebu

10,00 €

b/ použitie obradnej siene a katafalku

12,00 €

c/ reprodukovaná hudba, zvonenie

3,50 €

d/ použitie chladiaceho zariadenia za každý aj začatý deň

7,00 €

e/ úprava zomrelého v rakve pri vystavení

2,50 €

f/ použitie služobných odevov

15,00 €
1,00 €/osoba

g/ nosenie rakvy
h/ vystavenie kvetov k obradu

3,50 €

i/ uloženie urny do zeme

5,00 €

j/ prepožičanie hrobového miesta na 10 rokov:




pre obyvateľa s trvalým pobytom vo Veľkom Šariši:
- jednohrob

20,00 €

- dvojhrob

40,00 €

- hrobka

50,00 €

- urna

10,00 €

pre obyvateľa bez trvalého pobytu vo Veľkom Šariši

100,00 €

k/ obnova/predĺženie užívacieho práva hrobového miesta (na 10 rokov):


jednohrob/dvojhrob/urna

20,00 €



hrobka

50,00 €

l/ výkop:


obyčajného hrobu

40,00 €



prehĺbeného hrobu (s uložením 2 zomrelých nad sebou)

50,00 €



hrobky - s odprataním zeminy

55,00 €



prehĺbenej hrobky (s uložením 2 zomrelých nad sebou) - s
odprataním zeminy

60,00 €



detského hrobu

20,00 €



hrobu pre urnu

20,00 €
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m/ otvorenie a uzavretie:
 hrobu

15,00 €

 hrobky - s následnou úpravou

25,00 €

n/ poplatok za odber vody (na 10 rokov)

5,00 €

Cenník pohrebných a cintorínskych služieb sa vzťahuje na cintoríny na Tulčíckej a pri
Alžbetke vo Veľkom Šariši a na cintorín v mestskej časti Kanaš.
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