NÁVRH

Dodatok č. 4
k Všeobecne záväznému nariadeniu
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
vydáva tento dodatok č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Konská č. 2
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorého predmetom
je schválenie všeobecne záväzného nariadenia v znení neskorších dodatkov s nasledovnými
zmenami pre rok 2021.
v Čl. I

POPLATOK
§1
Poplatok
- § 1 po zmenách a doplnení znie:
1. Poplatok sa platí za
a/ činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b/ činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov
podľa § 2 odseku 1 písm. b/ a c/ (tohto VZN),
c/ triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, od poplatníkov podľa § 2 odseku 1 písm. a/,
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),
f/ činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený
množstvový zber drobného stavebného odpadu.
2. Správu poplatku vykonáva obec, ktorá ho na svojom území zaviedla.
3. Zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok.
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v§2
Poplatník, platiteľ
- odsek 1. po zmenách a doplnení znie:
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 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.
d/ Ak má osoba podľa písm. a/ (tohto odseku) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný
pobyt, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.
Ak má osoba podľa písm. a/ v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatníkom
je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
Ak má osoba podľa písm. a/ v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je
podľa písm. c/ fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je
miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú
prevádzkareň, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu.
Ak poplatník nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je oprávnený na území
obce užívať alebo užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len raz. To
neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
- odsek 4. po zmenách a doplnení znie:
4. Ak viacero poplatníkov podľa § 2 odseku 1 písm. a/ VZN žije v spoločnej domácnosti,
plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba
prevziať jeden z nich. Namiesto poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony
v plnom rozsahu, preberá povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne
opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa
dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto
skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka,
povinná oznámiť obci.
v§3
Oznamovacia povinnosť
- odsek 2. po zmenách a doplnení znie:
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,
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keď tieto nastali. Za zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku sa
nepovažuje uplatnenie nároku na zníženie a odpustenie poplatku.

v§6
Vyrubenie poplatku a splatnosť
- odsek 5. po zmenách znie:
Poplatok je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne Obecného úradu, bezhotovostným
prevodom na účet Obce Konská číslo 5167520166/0900 v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
v tvare IBAN SK93 0900 0000 0051 6752 0166. Poplatník je povinný označiť platbu
poplatku variabilným symbolom určeným v rozhodnutí.

v Čl. II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
- v odseku 2. sa za pôvodný text vkladá veta:
Obecné zastupiteľstvo v Konskej sa na dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu
Obce Konská č. 2 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(schválenému Uznesením č. 8/2016, bod 1, písm. d)) uznieslo dňa ......2020 Uznesením č.
.../2020.
- v odseku 4. sa za pôvodný text vkladá veta:
Dodatok č. 4 všeobecného záväzného nariadenia nadobúda účinnosť 01.01.2021.

Ing. Janka Stupňanová
starosta obce

VYVESENÉ: 11.11.2020

ZVESENÉ:
3

