NÁVRH

Dodatok č. 8
k Všeobecne záväznému nariadeniu
OBCE KONSKÁ
č. 3
o dani za psa,
o dani za užívanie verejného priestranstva,
dani za ubytovanie,
dani za predajné automaty
a o dani za nevýherné hracie prístroje
Obec Konská v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento dodatok č. 8 k všeobecne
záväznému nariadeniu Obce Konská č. 3 o dani za psa, o dani za užívanie verejného
priestranstva, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a o dani za nevýherné hracie
prístroje, ktorého predmetom je schválenie predmetného všeobecne záväzného nariadenia
v znení neskorších dodatkov s nasledovnými zmenami pre rok 2021:
v Čl. I
DAŇ ZA PSA
§5
Sadzba dane
- § 5 po zmenách znie:
Správca dane (obec, na ktorej území je pes chovaný) ustanovuje, že sadzba dane je 10,00 € za
1 psa a kalendárny rok. (pôvodne 7,00 € za 1 psa a kalendárny rok)
Takto určená sadzba dane platí pre každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
v Čl. III
DAŇ ZA UBYTOVANIE
v § 18
Oznamovacia povinnosť, vyberanie a platenie dane
- odsek 2) písmeno g/ po zmenách znie:
odvádza daň (po predložení písomného vyúčtovania) na účet Obce Konská vždy do 15. dňa
nasledujúceho mesiaca po skončení štvrťroka bez vyrubenia na číslo účtu

5167520166/0900, IBAN: SK93 0900 0000 0051 6752 0166, je povinný označiť platbu
dane symbolom, ktorý mu správca dane na tento účel pridelí, daň môže zaplatiť aj
v hotovosti do pokladne Obecného úradu.
v Čl. VI
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
v § 33
Spoločné ustanovenia k dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie
prístroje
- odsek 10) po zmenách znie:
Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne Obecného úradu, bezhotovostným
prevodom na účet Obce Konská vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. číslo 5167520166/0900,
IBAN: SK93 0900 0000 0051 6752 0166. Daňovník je povinný označiť platbu dane
variabilným symbolom určeným v rozhodnutí.
v § 34
Záverečné ustanovenia
v odseku 1) sa za pôvodný text vkladá veta:
Obecné zastupiteľstvo v Konskej sa na dodatku č. 8 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Konská č. 3 o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie,
dani za predajné automaty a o dani za nevýherné hracie prístroje (schválenému dňa 13.12.
2012 Uznesením č. 7/2012, bod 1, písm. e)) uznieslo dňa ..........2020 Uznesením č. .../2020.
v odseku 3) sa za pôvodný text vkladá veta:
Dodatok č. 8 všeobecného záväzného nariadenia nadobúda účinnosť 01.01.2021.
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