Daň z nehnuteľností rok 2021
Daň z pozemkov
Druh pozemku
a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
k.ú. Myjava
k.ú. Turá Lúka
Trvalé trávnaté porasty
k.ú. Myjava
k.ú. Turá Lúka
b) Záhrady
c) Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
* jednotlivá časť
d) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy

Ročná sadzba v % zo
základu dane

0,2356 €/m2
0,1931 €/m2
0,0703 €/m2
0,0368 €/m2
4,64 €/m2
4,64 €/m2
4,64 €/m2

1,25 %
1,25 %
1,25 %
1,25 %
0,92 %
0,92 %
4,60 %

Podľa zák. č 492/2004
Z .z. o stanovení
všeobecnej hodnoty
majetku

- ak nie je stanovená všeobecná hodnota majetku

e) Stavebné pozemky

Hodnota pôdy v €/m2

k.ú. Myjava
k.ú. Turá Lúka

0,2356 €/m2
46,47 €/m2
33,19 €/m2

2,50 %
1,15 %
0,99 %
0,99 %

* jednotlivá časť ulica Horná, Dolná Prostredná, Bočná, ulica 1. mája, Partizánska, Viestova

Daň z bytov

BYTY

Nebytové priestory
Nebytové priestory – garáže

0,440 €/m2
4,400 €/m2
1,320 €/m2

Daň z nehnuteľností rok 2021
Daň zo stavieb
ČLENENIE

STAVIEB

Ročná sadzba
dane €/m2

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

0,440

* jednotlivá časť
b) Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,

0,300

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu

0,424

c) Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

1,320

d) Samostatne stojace garáže

1,320

* jednotlivá časť

0,661

e) Stavby hromadných garáží

1,320

f) Stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

1,320

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

* jednotlivá časť
h) Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
* jednotlivá

časť
i) Ostatné stavby
* jednotlivá

časť

4,400
2,645
4,400
2,645
2,910
1,320

* jednotlivá časť: u Siváčkov, u Vankov, u Junasov, Malejov, u Belanských, u Jandíkov, u Zemanov

1.2. Správca dane v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. určuje pri viacpodlažných stavbách
pre všetky druhy stavieb 0,080 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.

