
Platné sadzby na miestnych daniach a poplatku  pre rok 2023 

 Dňa 15.12.2022 mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta č. 14/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady , v ktorom upravilo nové sadzby daní a výšku poplatku za komunálny odpad. Z tohto 

dôvodu uvádzame prehľad nových sadzieb platných na rok 2023 :    

Daň z nehnuteľnosti  

Pozemky - ročná sadzba dane z pozemkov 
 
 
1 - 
a) 

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté 
porasty 

0,53% 

b) záhrady 0,86% 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,86% 

d) 
lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky 
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané plochy   

0,40% 

e) 
stavebné pozemky, pozemky na ktorých sa nachádza 
transformačná stanica alebo predajný stánok 

0,53% 

2 na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiská 
nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza 
zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, 
transformačná stanica alebo predajný stánok –  

  

-   pre kultúru orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé 
trávnaté porasty 

1,58% 

-    pre kultúru záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné 
plochy 

1,85% 

 

Stavby - ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy  

a) 
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú 
funkciu pre hlavnú stavbu  

0,291 € 

b) 

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre 
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 

0,291 € 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu  0,490 € 

d) samostatne stojace garáže 0,800 € 

e) stavby hromadných garáží 0,800 € 

f) stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou 0,800 € 

g) 
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

2,120 € 

h) 
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, 
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním 
a zárobkovou činnosťou 

2,910 € 

i) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f) 2,120 € 

 



Pri viacpodlažných stavbách sa v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach 

a miestnom poplatku určuje príplatok za podlažie vo výške 0,12 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého 

nadzemného podlažia. 
 

Daň z bytov a nebytových priestorov - ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov  
 

a) za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu 0,291 € 

b) 
za každý aj začatý m² nebytového priestoru využívaného na 
garážovanie motorového vozidla 

0,800 € 

c) 
za každý aj začatý m² nebytového priestoru využívaného na 
podnikanie 

0,291 € 

d) 
za každý aj začatý m² nebytového priestoru – určeného na 
ostatnú nezárobkovú činnosť neuvedenú v písmenách b) a c) 

2,120 € 

 

Daň za psa   

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok  

a) ktorého drží fyzická osoba v bytovom dome a právnická osoba  30,00 € 

b) 
ktorého drží fyzická osoba v rodinnom dome, záhradkárskych 
chatkách a pozemkoch   30,00 € 

 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

Sadzba poplatku 

Pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) a pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a písm. c 

zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku, ktorí nepožiadajú o množstvový zber   

Sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň           0,0959 €  (t .j. 35,00 €/rok) 

Drobný stavebný odpad 0,030 €/kg 

 

Úplne znenie VZN je zverejnené na webovej stránke mesta www.sabinov.sk  

 

Mestský úrad Sabinov 

Oddelenie rozpočtu a financií 

http://www.sabinov.sk/

