
 

A) Základ dane z nehnuteľností 

 Pred PO 

Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 3,31 v eurách/m2          4,64 v eurách/m2 

Lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky 

s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné 

plochy 

0,232 eur/m2 0,350 eur/m2                  

Pozemky na ktorých sa nachádza transformačná stanica 

alebo predajný stánok 

 

33,19 eur/m2               46,47 eur/m2   

 

                                                                        

 

 

 

 

B) Sadzby dane z nehnuteľností  

 

Sadzby dane z pozemku 

Druh pozemku 

Ročná sadzba dane z pozemkov  v % 

k. ú. Čadca k. ú. Horelica + m. č. 

Pred Po Pred Po 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, 

trvalé trávnaté porasty 
0,70 0,80 0,45 0,51 

b) záhrady, 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 
0,65 0,74 0,45 0,51 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske 

lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy 

0,56 0,64 0,56 0,64 

e) stavebné pozemky     0,90 1 0,30 0,34 

f) pozemky  na  ktorých  sa  nachádza  

transformačná  stanica alebo predajný  stánok 
0,90 1 0,30 0,34 

 

 

Sadzba dane zo stavieb  

Druh stavby 

Ročná sadzba dane zo stavieb 

v eurách/m2 

k. ú. Čadca k. ú. Horelica + m. č. 

Pred Po Pred Po 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré 

majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 
0,315 0,36 0,222 0,25 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, 

skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej 

pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu 

0,388 0,44 0,265 0,30 

c) chaty a stavby  na  individuálnu  rekreáciu 0,763 0,87 0,465 0,53 

d) samostatne stojace garáže 0,963 1,10 0,631 0,72 

e) stavby   hromadných  garáži 0,963 1,10 0,631 0,72 

f) stavby  hromadných garáží umiestnené pod  0,963 1,10 0,631 0,72 



zemou 

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace 

energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej 

produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu 

2 2,4 1,489 1,78 

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú 

činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 

s ostatným podnikaním a so zárobkovou 

činnosťou 

2,22 2,5 2 2,4 

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až 

h) 
1,523 1,75 1,191 1,36 

 

                   

Sadzby daní za byty a nebytové priestory 

 

Byty a nebytové priestory  

Ročná sadzba dane z bytov za byt a nebytový 

priestor  v eurách/m2 

k. ú. Čadca k. ú. Horelica + m. č. 

Pred Po Pred Po 

Byty 0,2493 0,28 0,2 0,23 

Nebytové priestory slúžiace ako garáž 0,2493 0,28 0,2 0,23 

Nebytové priestory slúžiace na podnikateľskú 

a inú zárobkovú činnosť, administratívu 

a skladovanie s ňou  súvisiace 

2 2,3 1,659 1,99 

 

 

 

 

 

 

 


