
Príloha č. 1                   

Daň  z nehnuteľností 

           

        upravené sadzby dane obce Opatovce na rok 2020 a ďalšie zdaňovacie obdobia   

    

   A Základ dane Sadzba dane      Sadzba dane  

D A Ň      Z     zo základu dane          v €/m2 

P O Z E M K O V              v %         

    

1/ Orná pôda,vinice, chmelnice, ovocné  sady hodnota pozemku x výmera 0,80%        0,7249  

2/ Trvalé trávnaté porasty hodnota pozemku x výmera 0,80%        0,1394  

3/ Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy hodnota pozemku x výmera 0,80%        1,3200 

4/ Lesné pozemky, na ktorých  sú  hospodárske lesy, rybníky 

s chovom  rýb a ostatné hospodársky využívané  vodné  plochy 

hodnota pozemku x výmera            1,30%        0,0663 

5/ Stavebné pozemky hodnota pozemku x výmera 0,80%      13,2700  

6/ Pozemky na ktoré bolo vydané  povolenie dobývania ložiska 

nevyhradeného nerastu, alebo na ktorých sa nachádza zariadenie 

na výrobu elektriny zo slnečnej energie  

 
2,50%         

7/ Pozemok na ktorom sa nachádza transformačná stanica, alebo 

predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb  

hodnota pozemku x výmera 0,60%      13,2700  

        

   B Základ dane Sadzba dane Sadzba dane 

D A Ň  Z O   v % v €/m2, 

 

S T A V I E B    

    

1/ Stavby na bývanie a ostatné  stavby tvoriace príslušenstvo  

    hlavnej  stavby     

m2 -      0,16  

2/ Stavby na pôdohospodársku produkcu,skleníky, stavby    pre 

vodné  hospodárstvo , stavby  využívané na  skladovanie  

vlastnej  pôdohospodárskej produkcie  vrátane  stavieb na  

vlastnú   administratívu 

m2 -      0,20  

3/ Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu m2 -      0,500  
 

   

4/ Samostatne  stojace garáže  m2 -      0,500  

5/ Stavby hromadných garáží m2 -      0,500 

6/ Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou m2 -      0,500 

7/ Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu 

    stavby  využívané na skladovanie  vlastnej  produkcie vrátane   

stavieb  na  vlastnú   administratívu 

m2 -      1,60  

8/ Stavby na ostatné  podnikanie a na  zárobkovú činnosť,  m2 -      1,60  

skladovanie  a  administratívu  súvisiacu  s ostatným   

podnikaním  a  zárobkovou  činnosťou 

   

9/ Ostatné   stavby m2 -      2,000  

    

    C Základ dane Sadzba dane Sadzba dane 

D A Ň   Z  v % v €/m2 

 

B Y T O V     

    

1/ Byty m2 -     0,16 

2/ Nebytové priestory  

3/ Nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť 

m2 -     0,080 

    1,500 

    



Príloha č. 2 

Daň za psa 

 

Sadzba dane za psa na území obce Opatovce: 

- 10 € za  jedného psa a kalendárny rok  

  

   

   

 

 

 

Príloha č. 3 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
 

 
Umiestnenie stavebného zariadenia:        0,20 €/m2 a deň 

 

Umiestnenie predajného zariadenia pre účely ambulantného predaja 

a poskytovanie služieb:          1,50 €/m2 a deň 

 

Umiestnenie zariadenia lunaparku, cirkusu:       0,10 €/m2 a deň 

 

Umiestenie zariadenia pre účely reklamných akcií,  

predvolebných akcií, mítingov a iných akcií:       1,00 €/m2 a deň 

 

Umiestenie skládky a stavebného zariadenia:       0,30 €/m2 a deň 

 

 

 

 

Príloha č. 4 

 

Daň za ubytovanie 
 

 

Sadzba dane za ubytovanie na území obce Opatovce                0,20 € na osobu a prenocovanie 

 

 

 

 

 



Príloha č. 5 

OBEC   OPATOVCE 

   OHLÁSENIE  K  POPLATKU  ZA  KO NA ROK 20 . .              

Číslo rozhodnutia           

  
 

       FO 

 

Meno podávajúceho: .........................................................................č. telefónu: ....................................... ......... 

 

Adresa trvalého pobytu:................................................................................................ ....................................... 

 

Korešpondenčná adresa: ...................................................................................................................................... 

 

Oprávnenie užívať nehnuteľnosť  na adrese ............................................................dátum narodenia..................... 

 

                                                                       vznik  ................................................ zánik ...............................  

Žiadam  : 

 

 a/  odpustenie poplatku z dôvodu   

 
  že  sa  viac  ako 90 dní v zdaňovacom  období   nezdržiavam na území  obce  

 že v určenom období sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval  v zahraničí 

                Doklady preukazujúce nárok na odpustenie: 

- o pobyte na území iného štátu preložený do slovenského jazyka (od zamestnávateľa prac. zmluva, 

o štúdium..) 

- a  iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku 

a dátum  kedy nárok na odpustenie zaniká 

b/  zníženie poplatku z dôvodu 
        

 využíva ubytovanie v mieste štúdia  

 som v hmotnej núdzi 

 som občanom TŽP  

 

Doklady preukazujúce nárok na zníženie:  

- o ubytovaní v mieste štúdia 

- rozhodnutie ÚPSVaR o priznaní dávky a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi 

- preukaz ŤZP  

c/ rôzne 

 

 Zlúčenie   rozhodnutia     ......................................................................................................................  

 

 Rozdelenie rozhodnutia    .......................................................................................................................  

d/ vzniknutý  preplatok:     
 

 započítať do ďalšieho zdaňovacieho  obdobia           

      

 vrátiť na číslo     účtu.......................................................................................................................  

                                  
         * uviesť meno osoby, za ktorú sa žiada  a priložiť  doklad preukazujúci  nárok na  odpustenie   poplatku  

 V Opatovciach, dňa ............................... 

                                                                                                              ........................... 
                                                                                                                                                  podpis poplatníka

                                                                                                                                                                  



Príloha č. 6 
                                                          OBECIOPATOVCE 

   OHLÁSENIE  K POPLATKU  ZA  KO A DSO NA ROK 20.......            

IČO                          PRÁVNICKA OSOBA

                                                                                                        FO - PODNIKATEĽ  

 

I. – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI                                                                                      

Obchodné meno/názov – podľa živnostenského listu alebo obchodného registra 

 

 

Sídlo firmy – ulica, číslo, názov obce, PSČ 

 

 

Miesto podnikania v obci Opatovce a číslo      1) 
vznik poplatkovej povinnosti k: 

 zánik poplatkovej povinnosti k: 

1) v prípade viacerých prevádzok na území mesta tieto uveďte na zadnej strane ohlásenia 

II. – VÝPOČET POPLATKU        

         A         B         C 

a) Sadzba        0,075       0,075       0,075 

b) Počet kalendárnych dní    

c) Priemerný počet osôb pripadajúcich na určené obdobie – tvoriacich    štatutárny 

orgán,  pracovnoprávny vzťah, štátnozamestnanecký pomer, obdobný vzťah     2), 3) 

          

        X 

  

d) Priemerný počet  zamestnancov a osôb pripadajúcich na určené  obdobie      – 

neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt   3) 

       

        X 

 

        X 

e) Koeficient         1, 00         X         X 

f) Priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných pripadajúcich  na   určené  

obdobie  3)                

        X          X 

g) Priemerný počet miest určených  na poskytovanie služby pripadajúcich   na určené  

obdobie 3) 

        X         X  

h) Výpočet      a.b.d.e                 a.b.(c+f)    a.b.(c+g)    

i) Poplatková povinnosť    

    Spolu    

 

A – PO, FO     –   podnikatelia    

B – PO, FO – podnikatelia poskytujúci zdravotné a ubytovacie služby podľa priemerného  počtu hospitalizovaných alebo    

ubytovaných pripadajúcich  na určené  obdobie    

C – PO, FO – podnikatelia poskytujúci reštauračné, kaviarenské a iné pohostinské služby podľa  priemerného počtu miest  

určených  na poskytovanie  služby  pripadajúcich  na určené  obdobie  

2) do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, ak je poplatníkom fyzická  osoba, 

ktorá je podnikateľom, do počtu  osôb sa  započítava  aj táto osoba      

3)  rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci  kalendárny  rok  alebo  počet  kalendárnych  dní  v zmysle zákona  582/2004 Z.z. 

v znení  neskorších  predpisov  

III. –ŽIADOSŤ O : X  -  započítanie ,  X - preúčtovanie , X -rozdelenie PV,  X- vrátenie preplatku z poplatku za KO a DSO 
uvedenie  dôvodu ............................................................................................................................. ............................................. 

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého alebo neúplného 

ohlásenia 

V Opatovciach, dňa..............................                       .................................................................... 

                                                                                                                                         Podpis (pečiatka)                               

 


