Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2
OBCE KONSKÁ
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Konská vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení
Čl. I

POPLATOK
§1
Poplatok
1. Poplatok sa platí za
a/ činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b/ činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c/ triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
d/ náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e/ náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§ 59
ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov).
2. Správu poplatku vykonáva obec, ktorá ho na svojom území zaviedla.
3. Zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok.
§2
Poplatník, platiteľ
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradou, vinicou, ovocný
sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom
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území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „ nehnuteľnosť“);
b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie;
c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na účel podnikania.
2. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný
poplatok ručí
a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok
ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku
zástupca alebo správca súhlasí;
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec
(ďalej len „platiteľ“).
3. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
4. Ak viacero poplatníkov podľa § 2 ods. 1 písm. a/ VZN žije v spoločnej domácnosti,
plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba
prevziať jeden z nich.
5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v §
2 ods. 1, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§3
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti
a uviesť:
a/ meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom právnická
osoba alebo podnikateľ uvedie názov alebo obchodné meno alebo dodatok
obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo;
b/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku;
c/ ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predloží aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do
30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
3. Poplatník – právnická osoba a podnikateľ, ktorý sa rozhodne využívať množstvový
zber, písomne požiada obec do 31. januára kalendárneho roka o zavedenie
množstvového zberu (vzor č.1); ktorý nevyužíva možnosť množstvového zberu,
oznámi obci do 31. januára kalendárneho roka údaje pre výpočet ukazovateľa
produkcie komunálnych odpadov za rozhodujúce obdobie (vzor. č.3).
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§4
Určenie poplatku
1. Obec určí poplatok ako:
a/ súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období,
počas ktorých má alebo bude mať fyzická osoba (poplatník podľa § 2 ods. 1
písm. a/ VZN), v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.
b/ súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období
a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov pre právnickú
osobu a podnikateľa (pre poplatníka podľa § 2 ods. 1 písm. b./, c./ VZN), ktorý
nevyužíva možnosť množstvového zberu.
Pri výpočte ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov sa postupuje podľa §
79 ods. 3 až 5 zákona č. 582/2004 Z.z.; obec stanovuje hodnotu koeficientu vo
výške 1.
c/ súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú
právnická osoba alebo podnikateľ (poplatník podľa § 2 ods. 1 písm. b./, c./
VZN) užíva, ak využíva možnosť množstvového zberu.
§5
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je vo výške:
a/ 0,0349 € na osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby, ktoré majú na
území obce trvalý pobyt a prechodný pobyt alebo užívajú byt alebo
nehnuteľnosť (poplatník podľa § 2 ods. 1 písm. a/ VZN) – paušálny poplatok
b/ 0,0349 € na osobu a kalendárny deň pre právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov (poplatník podľa § 2 ods. 1. písm. b./, c./ VZN) – paušálny
poplatok
c/ 0,0158 € za liter komunálneho odpadu pre právnické osoby, fyzické
osoby - podnikateľov (poplatník podľa § 2 ods. 1. písm. b./, c./ VZN) –
poplatok pri množstvovom zbere.
d/ 0,015 € za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín
§6
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Na vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia. Poplatníkom, ktorí sú zapojení do množstvového
zberu, obec určí poplatok na základe Dohody o využívaní a vyúčtovaní
množstvového zberu komunálneho odpadu uzatvorenej medzi obcou
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a poplatníkom na celé zdaňovacie obdobie (vzor č. 2). Dohoda je zároveň
podkladom pre vyrubenie poplatku rozhodnutím.
2. Obec ustanovuje možnosť platenia poplatku v dvoch rovnakých splátkach
pre FO, ak výška poplatku presahuje 40,- € a pre PO a podnikateľa, ak výška
poplatku presahuje 200,- €. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených
obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený
poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach,
zaplatiť aj
jednorazovo, a to najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
3.

Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec
vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku
poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

4. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec
vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku
1 alebo odseku 3 tohto VZN.
5. Poplatok je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne Obecného úradu,
bezhotovostným prevodom na účet Obce Konská číslo 0278962001/5600
v Prima banke Slovensko, a.s., v tvare IBAN SK70 5600 0000 0002 7896 2001.
Poplatník je povinný označiť platbu poplatku variabilným symbolom
určenom v rozhodnutí.
6. Poplatok za drobné stavebné odpady platí poplatník v hotovosti pri
odovzdaní DSO na Zbernom mieste, prípadne po vystavení dokladu o jeho
množstve, na Obecnom úrade, kde následne bude poplatníkovi vydaný
príjmový pokladničný doklad.
§7
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti (splní
oznamovaciu povinnosť; predloží doklad preukazujúci zánik povinnosť platiť
poplatok napr. kúpnopredajná zmluva o predaji nehnuteľnosti, ktorú je
oprávnený užívať, potvrdenie živnostenského úradu o ukončení podnikania,
o pozastavení prevádzkovania živnosti, kúpnopredajná zmluva o predaji
nehnuteľnosti o predaji nehnuteľnosti na území obce, ktorú podnikateľ bol
oprávnený užívať alebo užíval na účel podnikania a pod.; pri zrušení trvalého,
prechodného pobytu a úmrtí sa oznámenie overí v evidencii obyvateľstva obce).
2. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie
podmienok na odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila VZN,
že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na
území obce; obec v súlade s uvedeným oslobodzuje od poplatku poplatníkov fyzické osoby:
a/ študentov študujúcich v zahraničí
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b/ občanov žijúcich alebo pracujúcich v zahraničí
c/ občanov, ktorí sú ženatí/vydaté v zahraničí
d/ občanov dlhodobo umiestnených v ústavnom zariadení napr. v domove
dôchodcov, domove sociálnych služieb, v ústave na výkon trestu odňatia
slobody a pod.
3. Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie
podmienok na zníženie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila VZN, že
viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území
obce a taktiež poplatok zníži poplatníkovi v hmotnej núdzi; obec v súlade s
uvedeným znižuje poplatok podľa najnižšej sadzby 0,0066 € na osobu
a kalendárny deň pre poplatníkov – fyzické osoby:
a/ študentov študujúcich mimo miesta trvalého pobytu, avšak na území SR
b/ občanov žijúcich alebo pracujúcich mimo trvalého bydliska, avšak na
území SR
c/ občanov, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi a poberajú dávku
a príspevky v hmotnej núdzi aj na spoločne posudzované osoby.
4. Jednotlivé druhy úľav nie je možné uplatniť súčasne.
5. Obec ustanovuje, že poplatok zníži alebo odpustí len v prípade, ak si poplatník
riadne plní poplatkovú povinnosť a nemá evidované žiadne nedoplatky
na poplatku za predchádzajúce obdobie.
6. Doklady preukazujúce nárok na oslobodenie a zníženie poplatku:
-

potvrdenie o štúdiu v zahraničí; potvrdenie slovenskej školy, v ktorej je
študent zapísaný na dennom štúdiu a ktorá potvrdí, že študuje v zahraničí

-

potvrdenie príslušného orgánu o pobyte vydané podľa predpisov krajiny,
v ktorej sa občan zdržiava

-

nájomná zmluva v zahraničí, vystavená na meno občana; potvrdenie
zamestnávateľa, ktoré obsahuje adresu pobytu občana v zahraničí; pracovná
zmluva, ktorá obsahuje adresu pobytu občana v zahraničí

-

oznámenie o uzavretí manželstva v zahraničí

-

doklad o umiestnení občana v ústavnom zariadení

-

potvrdenie o návšteve školy v SR (denné štúdium) mimo miesta trvalého
bydliska; potvrdenie študentského domova o ubytovaní študenta mimo
miesta trvalého bydliska; nájomná zmluva vystavená na meno študenta
mimo miesta trvalého bydliska

-

doklad o prechodnom pobyte mimo miesta trvalého pobytu; doklad o úhrade
poplatku v mieste prechodného pobytu; nájomná zmluva mimo miesta
trvalého pobytu; pracovná zmluva alebo potvrdenie zamestnávateľa
(agentúry), že občan má miesto výkonu práce mimo miesta trvalého pobytu

-

doklad o poberaní dávok v hmotnej núdzi

Poplatník, ktorý si uplatňuje nárok na úľavy, predloží obci doklady
preukazujúce oprávnenie nároku každoročne do 31. januára kalendárneho
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roka, v ostatných prípadoch do 30 dní odo dňa, kedy nastala zmena. Pri
cudzojazyčných dokladoch je obec oprávnená žiadať ich preklad.
Čl. II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pokiaľ nie je v tomto VZN podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon
č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Konská sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 12.12.2016 uznesením č. 8/2016, bod 1, písm. d).
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia za ruší Všeobecne
záväzné nariadenie č. 2 Obce Konská o zbere, preprave, zneškodňovaní
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, schválené uznesením č. 7/2012
dňa 13.12.2012 a dodatky k VZN: č. 1 schválený uznesením č. 8/2013 zo dňa
02.12.2013, č. 2 schválený uznesením č. 11/2014 zo dňa 12.11.2014 a č. 3
schválený uznesením č. 9/2015 zo dňa 10.12.2015.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť 01.01.2017.

Ing. Janka Stupňanová
starosta obce

VYVESENÉ: 16.12.2016

ZVESENÉ: 31.12.2016
6

Príloha č. 1 k VZN č. 2
ŽIADOSŤ
o zavedenie množstvového zberu v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci Konská
pre zdaňovacie/spoplatňovacie obdobie od ............... do .................

A. Základné údaje o poplatníkovi
Poplatník (právnická osoba § 77 ods. 2 b) alebo podnikateľ § 77 ods. 2 c) zákona č.
582/2004 Z.z.
Názov alebo obchodné
meno:
Sídlo alebo miesto
podnikania (ulica, číslo,
PSČ, obec/mesto):
IČO:
Meno, priezvisko a adresa
štatutárneho zástupcu:
Názov prevádzky:
Adresa prevádzky:
Meno zodpovednej osoby:
Tel. kontakt; e-mail:
Názov alebo obchodné
meno platiteľa (ak je iný
ako poplatník):
Adresa, sídlo alebo miesto
podnikania platiteľa (ak je
iné ako poplatníka):
IČO platiteľa (ak je iné
ako poplatníka):
V prípade, že má poplatník viaceré organizačné zložky, prevádzkarne alebo iné miesta
podnikania na území obce Konská a nepodáva za ne samostatnú žiadosť, poplatník uvedie
ich zoznam v prílohe tejto žiadosti.
Prevažujúca činnosť
◘ poskytovanie zdravotných alebo ubytovacích služieb
(zaškrtnúť):
◘ poskytovanie reštauračných, kaviarenských alebo iných
pohostinských služieb
◘ poskytovanie iných služieb alebo činnosť v inom odvetví
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B. Údaje potrebné pre uzatvorenie dohody o využívaní a vyúčtovaní
množstvového zberu za KO
Frekvencia
Objem zbernej
odvozov
Počet
Adresa umiestnenia
Obdobie
nádoby
(1-krát za 14
nádob
zbernej nádoby
(od – do)
v litroch
dní;
(110, 240, 1100)
1-krát za 7 dní)1

1
1

Frekvencia vývozov: 1-krát za 14 dní t.j. 26 vývozov ročne,
Frekvencia vývozov: 1-krát za 7 dní t.j. 52 vývozov ročne.

C. Preukázanie zákonných podmienok
Opíšte, akým spôsobom je možné určiť presnú merateľnosť vyprodukovaných
komunálnych odpadov poplatníka:

Opíšte spôsob zabezpečenia (pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim
únikom) zbernej nádoby na komunálny odpad:

D. Doplnkové štatistické údaje
Nasledovný štatistický údaj vypĺňajú všetci poplatníci
Priemerný počet zamestnancov2:
Spolu:

Bez osôb s TP, PP
v obci:

Nasledovný štatistický údaj vypĺňajú len poplatníci, ktorých prevažujúca činnosť je
poskytovanie zdravotných alebo ubytovacích služieb
Priemerný počet hospitalizovaných alebo
Spolu:
Bez osôb s TP, PP
ubytovaných osôb3:
v obci:
Nasledovný štatistický údaj vypĺňajú len poplatníci, ktorých prevažujúca činnosť je
poskytovanie reštauračných, kaviarenských alebo iných pohostinských služieb
Priemerný počet miest určených na
poskytovanie služby4:
2
Priemerný počet zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom
období; do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby s trvalým alebo prechodným pobytom
v obci Konská (§ 79 ods. 3 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z.).
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3

Priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúcich na zdaňovacie
obdobie v rozhodujúcom období; do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby s trvalým alebo
prechodným pobytom v obci Konská (§ 79 ods. 3 písm. b) bod 1. zákona č. 582/2004 Z.z.).
4
Priemerný počet miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie
obdobie v rozhodujúcom období (§ 79 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona č. 582/2004 Z.z.); ak
sa nezapočítava priemerný počet podľa 1. bodu.
Rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny rok alebo počet kalendárnych dní
podľa § 79 ods. 5 písm. b) zákona č. 582/2004 Z.z.
TP, PP – trvalý pobyt, prechodný pobyt.

Počet strán príloh: ...................

Potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a správne.

V .........................., dňa .............................

..............................................
poplatník
podpis a pečiatka
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Príloha č. 2 k VZN č. 2
DOHODA
o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO
č. .................

uzatvorená medzi
1. Správcom dane
OBCOU KONSKÁ
Školská ulica 410/2
013 13 Konská
IČO: 00648876; DIČ: 2020638972
v zastúpení Ing. Jankou Stupňanovou – starostkou obce
a
2. Poplatníkom
Obchodné meno: ...............................
Sídlo firmy: ........................................
IČO:........................ DIČ: ..............................
Osoba oprávnená konať v mene platiteľa poplatku (štatutárny zástupca alebo
splnomocnená osoba) meno, priezvisko, vzťah k poplatníkovi:
............................................................................................................................
Čl. 1
Predmet dohody
Obec Konská ako správca dane podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 99
ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
uzatvára
na základe § 81 ods. 1 zákona a § 77 zákona č. 582/2004 Z.z. a podľa ustanovení
VZN č. 2 o zbere, preprave, zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Konská s poplatníkom uvedenom v záhlaví tejto dohody
Dohodu o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady na
území obce Konská.
Čl. 2
Obdobie platnosti dohody
Obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára: od 01................ do 31.12........... .
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Čl. 3
Výpočet poplatku
1. Poplatok sa v zmysle čl. I § 4 ods. 1. písm. c/ VZN č. 2 určí ako súčin
frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.
2. Sadzba poplatku v zmysle čl. I § 5 ods. 1. Písm. c/ VZN č. 2 pre nádoby 110 l,
240 l a 1100 l je 0,....... € za 1 liter KO.
3. Výpočet poplatku:

Adresa
umiestnenia
zbernej
nádoby

Obdobie
od - do

Objem
zbernej
nádoby
v litroch

Počet
nádob

Frekvencia
vývozov
(26 alebo
52 ročne)

Počet
vývozov
za
obdobie

Výška
poplatku
v EUR za
typ
nádoby
a obdobie

Celková výška poplatku v EUR:

Čl. 4
Splatnosť poplatku
Poplatok je poplatník povinný uhradiť na účet Obce Konská č. ú.:
0278962001/5600, v tvare IBAN: SK70 5600 0000 0002 7896 2001, ktorý je
vedený v Prima banke Slovensko, a.s. pobočka Žilina, konštantný symbol: 0308,
variabilný symbol ................ (uvedený v rozhodnutí) alebo zaplatiť v hotovosti do
pokladne Obecného úradu.
Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým
sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím
obce určený v splátkach, zaplatiť aj jednorazovo, a to najneskôr v lehote splatnosti
prvej splátky.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Obec Konská zabezpečí zber a prepravu komunálnych odpadov vrátane
zabezpečenia zberných nádob.
2. Poplatník vhodne zabezpečí komunálne odpady a drobné stavebné odpady až do
ich odvozu pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
3. Zmeny tejto dohody je možné vykonať len na základe jej písomných dodatkov,
s ktorými musia súhlasiť obidve strany tejto dohody.
4. Táto dohoda sa vyhotovuje v 2 origináloch, pričom 1 originál sa doručuje
poplatníkovi a 1 originál zostáva pre Obec Konská.
5. Obidve strany tejto dohody prehlasujú, že ju uzatvárajú slobodne a vážne a na
znak súhlasu s ňou ju potvrdzujú svojimi vlastnoručným i podpismi.
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V Konskej dňa ...................

...............................................
Štatutárny zástupca alebo
splnomocnená osoba poplatníka

.................................................
Ing. Janka Stupňanová
starostka obce
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Príloha č. 3 k VZN č. 2
OZNÁMENIE
údajov v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov v obci Konská
pre zdaňovacie obdobie od ............... do .................

A. Základné údaje o poplatníkovi
Poplatník (právnická osoba § 77 ods. 2 b) alebo podnikateľ § 77 ods. 2 c) zákona č.
582/2004 Z.z.
Názov alebo obchodné
meno:
Sídlo alebo miesto
podnikania (ulica, číslo,
PSČ, obec/mesto):
IČO:
Meno, priezvisko a adresa
štatutárneho zástupcu:
Názov prevádzky:
Adresa prevádzky:
Meno zodpovednej osoby:
Tel. kontakt; e-mail:
Názov alebo obchodné
meno platiteľa (ak je iný
ako poplatník):
Adresa, sídlo alebo miesto
podnikania platiteľa (ak je
iné ako poplatníka):
IČO platiteľa (ak je iné
ako poplatníka):
V prípade, že má poplatník viaceré organizačné zložky, prevádzkarne alebo iné miesta
podnikania na území obce Konská a nepodáva za ne samostatnú žiadosť, poplatník uvedie
ich zoznam v prílohe tejto žiadosti.
Prevažujúca činnosť
◘ poskytovanie zdravotných alebo ubytovacích služieb
(zaškrtnúť):
◘ poskytovanie reštauračných, kaviarenských alebo iných
pohostinských služieb
◘ poskytovanie iných služieb alebo činnosť v inom odvetví
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B. Údaje pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov
Nasledovný údaj vypĺňajú všetci poplatníci
Priemerný počet zamestnancov1:
Bez osôb s TP, PP Spolu:
v obci:
Nasledovný údaj vypĺňajú poplatníci, ktorí poskytujú zdravotné alebo ubytovacích
služieb
Priemerný počet hospitalizovaných alebo
Bez osôb s TP, PP Spolu:
2
ubytovaných osôb :
v obci:
Nasledovný údaj vypĺňajú poplatníci, ktorí poskytujú reštauračné, kaviarenské alebo
iné pohostinské služby
Priemerný počet miest určených na
poskytovanie služby3:
1

Priemerný počet zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom
období; do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby s trvalým alebo prechodným pobytom
v obci Konská (§ 79 ods. 3 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z.).
2
Priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúcich na zdaňovacie
obdobie v rozhodujúcom období; do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby s trvalým alebo
prechodným pobytom v obci Konská (§ 79 ods. 3 písm. b) bod 1. zákona č. 582/2004 Z.z.).
3
Priemerný počet miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie
obdobie v rozhodujúcom období (§ 79 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona č. 582/2004 Z.z.); ak
sa nezapočítava priemerný počet podľa 1. bodu.
Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov nevypočíta podľa § 79 ods. 3, pri
výpočte sa postupuje podľa § 79 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z.z., preto je potrebné uviesť
priemerný počet zamestnancov a priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných
osôb aj spolu – t.j. vrátane osôb s TP a PP v obci.
Rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny rok alebo počet kalendárnych dní
podľa § 79 ods. 5 písm. b) zákona č. 582/2004 Z.z.
TP, PP – trvalý pobyt, prechodný pobyt.

Počet strán príloh: ...................

Potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a správne.

V .........................., dňa .............................

..............................................
poplatník
podpis a pečiatka
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