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pozemky vo vlastníctve právnických os b, ktoré nie sú zalo ené alebo zriadené na podnikanie
áno

pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
áno

močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hy ienickej ochrany vodných zdrojov . stupňa a . stupňa,
pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov . stupňa a . stupňa a zdrojov prírodných minerálnych v d stolových . stupňa a . stupňa

áno

časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, si nály a iné zariadenia bodov  eodetických základov, sto iare rozvodu
elektrickej ener ie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov 
a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej ener ie a vykurovacích plynov

áno

pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
áno

pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch  prírodných rezerváciách, národných
prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, národných prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkoch, vo vyhlásených
ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného významu

áno

pozemky funkčne spojené so stavbami slú iacimi verejnej doprave
áno

pozemky u ívané školami a školskými zariadeniami
áno

lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej a by (prvej prebierky)
áno

pozemky, ktorých hospodárske vyu ívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo
pásiem hy ienickej ochrany vody . a . stupňa, ochranu a tvorbu ivotného prostredia, ich postihnutie ekolo ickými katastrofami,
nadmerným emisným za a ením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultiváci  plne financovaných
zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov . a .
stupňa a zdrojov prírodných minerálnych v d stolových . a . stupňa, na enofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a 
krovinatej ve etácie na nelesných pozemkoch s p doochranou, ekolo ickou alebo krajinotvornou funkciou

áno

pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 2 rokov, ak tieto pozemky slú ia výhradne
na ich osobnú potrebu

áno

pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorých vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako
svoju hlavnú činnos

áno

IE III A
stavby vo vlastníctve právnických os b, ktoré nie sú zalo ené alebo zriadené na podnikanie

áno

stavby slú iace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu
občanov so zmenenou pracovnou schopnos ou, stavby u ívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, alérie, kni nice, divadlá, kiná,
amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia

áno
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IE I
byty vo vlastníctve právnických os b, ktoré nie sú zalo ené alebo zriadené na podnikanie

áno

byty slú iace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu
občanov so zmenenou pracovnou schopnos ou

áno

byty, ktorých vyu itie je obmedzené z d vodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom
pozemku

áno

byty vo vlastníctve fyzických os b v hmotnej núdzi, fyzických os b starších ako 2 rokov, dr iteľov preukazu fyzickej osoby s a kým
zdravotným postihnutím alebo dr iteľov preukazu fyzickej osoby s a kým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj preva ne
alebo úplne bezvládnych fyzických os b, ktoré slú ia na ich trvalé bývanie

áno

nebytové priestory v bytových domoch slú iace ako ará  vo vlastníctve fyzických os b starších ako 2 rokov, dr iteľov preukazu
fyzickej osoby s a kým zdravotným postihnutím alebo dr iteľov preukazu fyzickej osoby s a kým zdravotným   postihnutím
so sprievodcom, ktoré slú ia pre motorové vozidlo pou ívané na ich dopravu

áno 
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