Výpis
z druhej časti Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice 09-2015 o miestnych
daniach, schváleného Mestským zastupiteľstvom v Bojniciach dňa 25.11.2015, ktorá
zahŕňa daň z nehnuteľností na rok 2019.
Hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov v m2 je nasledovná:
a/orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady - k. ú. Bojnice
0,2941 eura/m2
- k. ú. Dubnica
0,2433 eura/m2
trvalé trávnaté porasty
- k. ú. Bojnice
0,0849 eura/m2
- k. ú. Dubnica
0,0481 eura/m2
b/ záhrady
1,85 eur/m2
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,85 eur/m2
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,23 eura/m2
e/ stavebné pozemky
18,58 eur/m2
Ročná sadzba dane z pozemkov je nasledovná:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, 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

0,61 %
1,51 %
1,51 %
0,61 %
1,51 %

Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby:
a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
0,11 eura/m2
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
0,16 eura/m2
c/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,75 eura/m2
d/ samostatne stojace garáže
0,41 eura/m2
e/ stavby hromadných garáží
0,41 eura/m2
f/ stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
0,41 eura/m2
g/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
1,81 eur/m2
h/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
1,81 eur/m2
i/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až h/
1,00 eura/m2
Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie v sume 0,15
eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 podl. plochy bytu a nebyt. priestoru:
a/ byty
0,20 eura/m2
b/ nebytový priestor
0,20 eura/m2

