
Obec Panické Dravce, Obecný úrad Panické Dravce 280, 985 32

                   Miestne poplatky na rok 2019
N Á V R H   Obecného zastupiteľstva

1. Dom smútku       14,00 €      

2. Dom smútku pre cudzích       20,00 €      

3. Dom smútku len s rozlúčkou 7,00 €         

Kultúrny Dom

4. Malá sála 10,00 €      letné obdobie

15,00 €      zimné obdobie

5. Veľká sála - kar 5,00 €         letné obdobie

10,00 €      zimné obdobie

6. Veľká sála  - ostatné podujatia 30,00 €      letné obdobie

60,00 €      zimné obdobie

kuchyňa s príslušenstvom 15,00 €

7. Zapožičanie:   stoličky 0,30 €         

    stôl 0,60 €         

 8. Hlásenie v miestnom rozhlase 4,00 €         

9. Vývoz komunálneho odpadu 10,00 €      občania na osobu

10. Vývoz komunálneho odpadu 23,00 €      podnikateľ za zamestnanca

11. Sadzba drobného stavebného odpadu 0,015 € /kg

12. Finančný príspevok rodičov

za dieťa v Materskej škole 4,00 €         

13. Kopírovanie písomností 0,10 €         jedna strana A4

14. Stočné(odvádzanie odpadových vôd

verejnou kanalizáciou

trvalo obývané nehuteľnosti v obci:

bez vodomeru 9,00 €         paušálna platba / osoba a rok

s vodomerom -  €           

nehnuteľnosť bez sociálneho zariadenia 6,00 €         sadzba / osoba a rok

Nehnuteľnosť na rekreačné využitie

bez vodomeru 6,00 €         paušálna platba / osoba a rok

s vodomerom -  €           

Podnikateľské subjekty v obci

bez vodomeru         9,00 €  + 25,00 € / osoba a rok

Cena za zneškodnenie odpadových vôd 2,00 €         / m3

zo žúmp (bez manipulácie a dopravy)

15. Stravné jednotky:

Deti do 6 rokov 1,20 €

Zamestnanci 1,25 €

Cudzí stravníci 2,60 €

V Panických Dravciach 20.9.2018

Atilla   P a p p 

starosta obce



              OBEC Panické Dravce, Obecný úrad Panické Dravce č.280   98532

Dane z nehuteľností a miestne dane na rok 2019
N Á V R H   Obecného zastupiteľstva

Pozemky: Základ dane za m2                             Ročná sadzba

1. orná pôda, chmeľnic, vinice 0,3508 €    0,75%

ovocné sady - intravilán

2. orná pôda, chmeľnice, vinice 0,3508 €    0,25%

ovocné sady - extravilán 0,3508 €    0,25%

3. trvalé trávne porasty 0,0554 €    1,00%

4. záhrady 1,3200 €    0,25%

5. zastavené plochy 1,3200 €    0,375%

6. lesné pozemky ohodnotenie 1,00%

7. stavebné pozemky 13,2700 €  0,25%

8. ostatné plochy 1,3200 €    0,25%

Stavby:

1. stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace 0,033 €/m2

príslušenstvo k hlavnej stavbe

2. stavby poľnohospodárskej prvovýrobe, skleníky 0,033 €/m2

 3. chaty a stavby na individ. rekreáciu 0,100 €/m2

4. samostatne stojace garáže 0,100 €/ m2

 5. stavby hromadných garáží 0,100 €/m2

6. stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,100 €/m2

7. priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, 0,330 €/m2

stavebníctvu, stavby na vlastnú administratívu

8. stavby na podnikateľskú a zárobkovú činnosť, 0,330 €/m2

skladovanie a administratívu

9. ostatné stavby 0,330 €/m2

10. za podlažie 0,033 € ako aj za ďalšie podlažie 0,033 €/m2

11. zvýšenie za m2 podlahovej plochy slúžiace na podnikanie 0,066 €/m2

v obytnom dome

Daň z bytov

ročná sadzba z bytov za každý začatý m2 podlahovej  plochy 0,033 €/m2

bytu alebo nebytového priestoru  v bytovom dome

Daň za psa

pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou 4,00 €

osobou na území obce



Daň za užívanie verejného priestranstva

základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva

v m2 0,033 € /m2

dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom

priestore verej. priestranstva za každú začatú hodinu a jedno

parkovacie miesto 0,033 €

Daň za ubytovanie

daň je za každú osobu a prenocovanie

daň sa neurčuje

Daň za predajné automaty

predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré za odplatu vydávajú tovar

daň je za jeden predajný automat za kalendárny rok

daň sa neurčuje

Daň za nevýherné hracie prístroje

základom dane je počet nevýherných automatov

daň za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok 33,19 €

V Panických Dravciach 20.9.2018

                                                                                                                      Atilla   P a p p

               starosta obce

         


