
Pozemky

Pozemok + Hodnota pozemku (EUR/m2) 582/2004 Z.z. Hodnota

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,4454

trvalé trávnaté porasty 0,1204

B záhrady 1,3200

C zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,3200

E stavebné pozemky 13,2700

Stavby

Hodnota stavby v EUR / m2 

A
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funckiu pre hlavnú 

stavbu

B

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

C chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

D samostatne stojace garáže

E stavby hromadných garáží

F stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

G

priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu

H
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu súviasiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

I ostatné stavby neuvedené pod písmenami A až H

Príplatok za podlažie

Byty a nebytové priestory

A Byt

B Nebytový priestor

Ostatné poplatky

Poplatok - za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (fyzické osoby 

všetky - nepodnikatelia)

Poplatok - za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (podnikatelia - 

prevádzky iné ako pohostinstvo, reštaurácia a predajne a ubytovacie 

zariadenia)

120 l nádoba

Poplatok - za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (podnikatelia - 

reštauračná činnosť a pohostinstvo, predajne, ubytovacie zariadenia)
120 l nádoba

Daň za psa (fyzické osoby - nepodnikatelia)

Daň za psa (v objektoch slúžiacich na podnikateľské účely)

Daň za ubytovanie

Daň za predajné automaty

Daň za nevýherné hracie prístroje

Užívanie verejného priestranstva

predaj poľnohospodárskych produktov a kvetov 

ambulantný predaj ostatných produktov

lunaparky, kolotoče 

parkovanie nákladných motorových vozidiel + osobne

100 EUR/ks/rok

70 EUR/ks/rok

0,30

Obec Komárovce

10 EUR / deň

10 EUR / deň

15 EUR / deň

5 EUR / deň

Sadzby miestnych daní a miestnych poplatkov na rok 2023

28 EUR /osoba/rok

50 EUR                

80 EUR          

7 EUR/rok

12 EUR/rok

0,5 EUR /osoba/deň

0,09

0,40

0,90

0,40

0,30

 %

0,50

0,50

0,90

0,90

D
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a 

ostatné hospodársky využívané vodné plochy

A

0,30

0,30

0,30

0,70

0,80

0,0331
0,40

0,40

0,70

0,09


