Poplatky obce Šelpice na rok 2016
DAŇ Z POZEMKOV
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
trvalé trávnaté porasty
b/ záhrady
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d/ lesné pozemky, rybníky a ostatné vodné plochy
e/ stavebné pozemky
DAŇ ZO STAVIEB
a/ stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo
k hlavnej stavbe
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
d/ samostatne stojace garáže
e/ priem.stavby a stavby slúžiace energetike
f/ stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu
g/ ostatné stavby
ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzem.podlažia
DAŇ Z BYTOV
byty
nebytové priestory určené na podnikanie alebo inú zárobkovú
činnosť
nebytové priestory určené na garážovanie a ostatné nebytové
priestory
KOMUNÁLNY ODPAD – fyzická osoba
občania, ktorí majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt
občania, ktorí vlastnia alebo užívajú nehnuteľnosť a nemajú
v obci trvalý alebo prechodný pobyt (napr.chata,záhrada,garáž...)
občania, ktorí vlastnia alebo užívajú nehnuteľnosť a nemajú
v obci trvalý alebo prechodný pobyt( rodinný dom, byt v bytovom
dome)

m2 x 0,8106 x 0,50% (0,0041€/m2)
(0,0232€/m2)
m2 x 1,32 x 0,60% (0,0079€/m2)
m2 x 1,32 x 0,80% (0,0106€/m2)
(0,0000€/m2)
m2 x 13,27 x 0,60% (0,0796€/m2)

0,0800 €/m2
0,1500 €/m2

1,0000 €/m2
0,4000 €/m2
2,1000 €/m2
2,1000 €/m2
1,0000 €/m2
0,0400 €/m2

0,2000 €/m2
0,3300 €/m2
0,3300€/m2

0,0466€/deň/osoba t.j. 17€/rok
0,0274€/deň/osoba t.j. 10€/rok
0,0548€/deň/osoba t.j. 20€/rok

KOMUNÁLNY ODPAD – podnikateľ
110 litrová nádoba
120 litrová nádoba
240 litrová nádoba
1100 litrová nádoba

0,0144€/1 liter
0,0144€/1 liter
0,0144€/1 liter
0,0144€/1 liter

ZBERNÝ DVOR - ODPAD
odpad za jeden fúrik
odpad za jednu káru
odpad za jeden prívesný vozík

1,000 €
3,000 €
6,000 €

DAŇ ZA PSA

41,184 €/rok
44,928 €/rok
89,856 €/rok
411,840 €/rok

pes v rodinnom a bytovom dome

8 €/pes/rok

DAŇ Z UBYTOVANIA
daň z ubytovania

0,2000€/noc/osoba

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
predajný automat

10 €/1 automat/rok

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
elektronický alebo mechanický prístroj

35 €/1 prístroj/rok

RYBÁRSKY LÍSTOK
týždenný
mesačný
ročný
trojročný
PRENÁJOM SÁLY KD
Kar
občania Šelpíc
ostatní
Rodinné oslavy občania Šelpíc
ostatní
Svadba
občania Šelpíc
ostatní
Za účelom predaja /komerčné účely/
Zábava, ples PO
Zábava, ples FO
Potreba kúrenia v zimných mesiacoch
OSTATNÉ POPLATKY
Vyhlásenie v miestnom rozhlase
Predajné miesto

1,50 €
3,00 €
7,00 €
17,00 €

20,00 €
40,00 €
50,00 €
80,00 €
120,00 €
150,00 €
50,00 €
150,00 €
120,00 €
20,00 €

2,00 €
2,00 €

Overenie podpisu
Overenie strany na listine
Ohlásenie drobnej stavby

1,50 €/ jeden podpis
1,50 €/ jedna strana
10,00 €

Hrobové miesto - dvoj hrob
- jedno hrob
- detský hrob
nájom za požičanie chladiaceho zariadenia

13,27 €
6,63 €
6,63 €
1,66 €/deň

Pri posedení resp. rodinných oslavách, plesoch a zábavách je potrebné vopred uhradiť
zálohu vo výške 100,- €, ktorá bude určená na prípadné spôsobené škody na majetku
v sále a v priestoroch kultúrneho domu. Ak žiadna škoda nevznikne, táto záloha bude
vrátená.

