Dane a poplatky platné v roku 2011 v obci Ostrý Grúň
DAŇ Z POZEMKOV

DAŇ ZO STAVIEB

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

0,3528 €

trvalé trávne porasty

0,0202 €

záhrady

1,3200 €

0,033 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,

zastavané plochy a nádvoria

1,3200 €

stavby využívané na skladovanie vlastnej

13,2700 €

pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné

1,3200 €

hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej

stavebné pozemky
ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy

0,049€

za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace
príslušenstvo hlavnej stavby,

ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb
0,0600 €

na administratívu,
0,149 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát

DAŇ ZA UBYTOVANIE

0,06/os./noc

DAŇ Z BYTOV

0,132 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby

za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru

a domčekov na individuálnu rekreáciu,
hromadných garáží a stavby určené alebo

0,049 €

používané na tieto účely, postavené mimo bytových
domov,

DAŇ ZA PSA

0,265 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike,

za psa držaného v alebo pri rodinnom dome,
bytovom dome a ďalších objektoch

stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na
3,31 €

za psa držaného v alebo pri rodinnom dome, bytovom
dome a ďalších objektoch, v týchto častiach obce: 1,65 €
Pavlovci – (Iveta Píšová a Mária Píšová)
Kollárová – (Ing. Róbert Láska)
Gregorovci – (Emília Gregorová)
Uhliarka – (Karol Maslen)
Homôlka – (Anna Širáňová)
o 50 % sa sadzba zvyšuje za každého ďalšieho psa.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO
PRIESTRANSTVA
0,16 € / 1 m² / deň – spevnené plochy
0,06 € / 1 m² / deň – nespevnené plochy
49,79 € / rok – trvalé parkovanie motorového vozidla
na vyhradenom priestore do výmery 20 m².

skladovanie a administratívu,
0,663 € za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu,
0,132 € za ostatné stavby.

