Mesto Kráľovský Chlmec
Platné sadzby dane z nehnuteľností v roku 2014
podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kráľovský Chlmec číslo 5/2013
Ročná sadzba dane z pozemkov
Druh pozemku
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
a) trvalé trávnaté porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
e) stavebné pozemky

Eur za 1 m2
0,00147
0,00021
0,01272
0,01272
0,00444
0,12744

Ročná sadzba dane zo stavieb
Eur za 1 m2
Za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
0,100
hlavnú stavbu
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
0,100
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
0,400
rekreáciu
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo
0,500
bytových domov
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
0,900
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f)
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
1,990
činnosťou
g) ostatné stavby
0,600
Pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb je určený príplatok za podlažie
vo výške 0, 04 eur za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia
Ročná sadzba dane z bytov za byty a za nebytové priestory na území mesta
Sadzba dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy v bytovom dome v eur za 1 m2
byt, ktorý slúži výlučne
nebytové priestory, ktoré neslúžia na
0,100
1,000
na bývanie
podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť
byt alebo časť bytu, ktorá sa
nebytové priestory, ktoré sa využívajú na
využíva na podnikanie alebo
2,000 podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť
2,000
inú zárobkovú činnosť

Oddelenie ekonomické a správy majetku
Január 2014

