NÁVRH

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
Obec Konská v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 toto všeobecne záväzné
nariadenie o odpadoch a o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Konská.

Čl. I

ZBER, PREPRAVA, ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNEHO
ODPADU A DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU
§1
Základné pojmy
1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto
vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je
zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba,
u ktorej sa odpad nachádza.
3. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri
činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých
pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov
vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania
alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa; za odpady
z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na
ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie
alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží,
garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky
odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré
sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane
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parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických
osôb a občianskych združení.
4. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných
udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do 1 m3 ročne od 1 fyzickej osoby, na
vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie obci,
alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie obci.
5. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť
alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona č. 223/2001
Z.z.
6. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov,
potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích
a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
§2
Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva
1. V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s cieľom
predchádzania alebo znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania
s odpadom a znižovania celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním
efektívnosti takéhoto využívania sa uplatňuje táto hierarchia odpadového
hospodárstva:
a/ predchádzanie vzniku odpadu,
b/ príprava na opätovné použitie,
c/ recyklácia,
d/ iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e/ zneškodňovanie.
2. Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzná.
§3
Program pôvodcu odpadu a program obce
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a
produkuje ročne viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných
odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre komunálne odpady, ako
aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou
v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby (ďalej len „drobné stavebné
odpady“) obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Povinnosť pôvodcu odpadu
vypracovať program plní pre odpady vznikajúce pre servisných prácach, čistiacich
prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania,
organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej
osoby-podnikateľa právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pre ktorú sa
tieto práce vykonávajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa
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zákona č. 223/2001 Z.z. (ďalej len „zákon“), sa môžu dohodnúť navzájom alebo
spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.
3. Obec môže vypracovať program v spolupráci s jednou obcou alebo s viacerými
obcami na základe uzatvorenej spolupráce.
§4
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom: ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona
povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v
súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom
zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
2. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s ním zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak
aby nedochádzalo k
a/ riziku znečisťovania vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b/ obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c/ nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
3. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.
4. Zakazuje sa najmä:
a/ uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v
súlade so zákonom,
b/ zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom,
c/ zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta okrem
morí a oceánov podľa doložky D6 a zneškodňovania odpadov činnosťami podľa
doložiek D4 a D7 uvedených v prílohe č. 3 zákona
d/ riediť alebo zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, alebo
nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, za účelom zníženia
koncentrácie prítomných škodlivín.
e/ opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností.
f/ vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd a do kanalizácie.
g/ uložiť, alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky vypúšťať po
spracovaní odpadových olejov do pôdy.
h/ zneškodňovať (napr. spaľovať) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch PO, FO
a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a zároveň sa
zakazuje tento odpad ukladať do smetných nádob, ktoré nie sú na tento účel
určené.
5. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérii a akumulátorov je povinný
ich odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, tzv. osobitného
oprávnenia udeleného ministerstvom ŽP SR na nakladanie s týmito odpadmi.
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6. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosť smerujúce k zneškodňovaniu
odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého
sa zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto
držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo
výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
7. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území SR, zabezpečí
zneškodnenie odpadu obvodný úrad životného prostredia, na území ktorého sa
odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.
8. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností zistí, že na jeho nehnuteľnosti
bol umiestnený odpad v rozpore s zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne
obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa
nehnuteľnosť nachádza.
9. Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia, z vlastného podnetu
alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce začne konanie o zistenie
osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom,
takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie
odpadu na vlastné náklady.
§5
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi
1. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť
a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce,
a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá
obec. Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania (ďalej len prevádzkovateľ „prevádzkovateľ kuchyne“)
zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom.
3. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky
komunálnych odpadov.
4. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo
komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
5. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný
nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN obce.
6. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov okrem
prevádzkovateľa kuchyne je povinný
a/ zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b/ užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov
v obci,
c/ ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné
odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
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7. Náklady na činnosť nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku podľa osobitného
predpisu okrem prípadov podľa § 18 ods. 8 alebo 10 zákona a okrem nákladov na
systém oddeleného zberu odpadu z elektrozariadení (ďalej len „elektroodpad“)
z domácností (§ 54a ods.4 zákona) a biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne. Výnos miestneho poplatku
sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
8. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území obce
môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak
túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a
podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania týchto odpadov
tak, aby boli v súlade s platným programom obce a s týmto VZN. Zmluva sa
uzatvára spravidla na určitý čas.
9. Obec je na plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. h) a i) zákona oprávnená
požadovať od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od
držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi
odpadmi alebo
s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné
informácie.
10. Prevádzkovateľ kuchyne a držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného
stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce
poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
§6
Povinnosti obce
1. Obec je okrem povinností podľa § 19 ods. 1 a 3 zákona povinná zavedením
vhodného systému zberu odpadov:
a/ zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov
vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade
so zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania
odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu
komunálnych odpadov,
b/ zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu
objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene
vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a drobných
stavebných odpadov.
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2. Obec je bez toho, aby bola dotknutá povinnosť obce podľa odseku 1 písm. b/
tohto VZN povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
komunálnych odpadov pre
a/ papier, plasty, kovy, sklo,
b/ biologicky rozložiteľné komunálne odpady, okrem tých, ktorých pôvodcom je
prevádzkovateľ kuchyne.
§7
Zavedený systém zberu, prepravy, spôsob triedeného zberu a zneškodňovania
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci
1. Systém zberu komunálneho odpadu :
1.1 V obci Konská sa nezavádza množstvový zber.
1.2 Keďže na území obce nie je zavedený množstvový zber, je na základe žiadosti
povinná zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý
preukáže, že
a/ množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b/ komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne
zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
Uvedenú žiadosť si môže podať právnická osoba alebo podnikateľ do 31. januára
príslušného kalendárneho roku.
2. Zber zmesového komunálneho odpadu
2.1 Interval vývozu:
a/ pre fyzické osoby, právnické osoby a podnikateľov je každých 14 dní t.j. 26
vývozov ročne,
b/ pre právnické osoby a podnikateľov, ktorí požiadajú o zavedenie
množstvového zberu je každých 14 dní t.j. 26 vývozov ročne alebo každých 7
dní t.j. 52 vývozov ročne (podľa zvolenej frekvencie vývozov).
Komunálny odpad sa vyváža podľa harmonogramu zmluvne dohodnutého medzi
Obcou Konská a oprávneným dopravcom T+T a.s. Žilina.
2.2 Zberné nádoby
Pre zabezpečenie zavedeného systému zberu zmesového komunálneho odpadu
Obec Konská poskytuje pôvodcom komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov zberné nádoby: 110 litrové, 240 litrové, 1100 litrové.
110 l nádoba je určená pre 1 – 5 obyvateľov alebo zamestnancov
240 l nádoba je určená pre 6 – 11 obyvateľov alebo zamestnancov
1100 l nádoba je určená pre 50 obyvateľov alebo zamestnancov
Pri menšom počte obyvateľov alebo zamestnancov môžu nádobu využívať viaceré
domácnosti alebo viaceré právnické osoby a podnikatelia na základe písomnej
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dohody a so súhlasom obce. Pri väčšom počte obyvateľov alebo zamestnancov
môže obec nariadiť pristavenie ďalšej nádoby.
3. Zber drobného stavebného odpadu a objemného odpadu
3.1 Drobný stavebný odpad môže pôvodca odovzdať do veľkoobjemového
kontajnera (VOK) trvalo umiestneného na Zbernom mieste (pri p. Labudovi M.
č.d. 195) v množstve max. do 1m3 ročne na 1 fyzickú osobu.
3.2 Objemný odpad môže pôvodca odovzdať do VOK trvalo umiestneného na
Zbernom mieste (pri p. Labudovi M. č.d. 195)
Drobný stavebný odpad a objemný odpad sa vyváža podľa potreby každý mesiac,
minimálne 2x ročne, oprávneným dopravcom URÍK s.r.o. Rajecké Teplice.
4. Triedený zber
Obec zaviedla a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov
pre nasledovné vytriedené zložky:
a/

vytriedená zložka

zberná nádoba

interval vývozu

papier a lepenka

modrý zvon

podľa potreby

sklo

zelený zvon

podľa potreby

plasty

plastové vrecia

1x mesačne

jedlé oleje a tuky

PET fľaše

1x mesačne

kovy

hnedý zvon

podľa potreby

šatstvo a textílie

béžová nádoba

podľa potreby

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (N)
min. 2x ročne
vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné
časti (N)
min. 2x ročne
vyradené elektrické a elektronické zariadenia 4x ročne
batérie a akumulátory (N)
b/

min. 2x ročne

biologicky rozložiteľné komunálne odpady, okrem tých, ktorých
pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne
2x ročne

Vytriedené zložky odpadu: papier a lepenka, sklo, kovy - kovové a viacvrstvové
obaly, šatstvo a textílie môže pôvodca uložiť do veľkoobjemových kontajnerov zvonov, ktoré sú farebne odlíšené, označené a trvale rozmiestnené v individuálnej
bytovej zástavbe obce. Ich vývoz sa uskutočňuje podľa potreby.
Na zber plastov - PET fliaš slúžia plastové vrecia, ktoré pôvodca dostane na
výmenu pri zbere, vývoz sa uskutočňuje 1x mesačne.
Na zber jedlých olejov a tukov môžu použiť plastové nádoby alebo PET fľaše
s max. objemom 2 litre, zber sa uskutočňuje súčasne so zberom plastov – PET fliaš
1x mesačne.
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Zber elektroodpadu a nebezpečných odpadov sa uskutočňuje vopred vyhlásenou
akciou oprávneným dopravcom postupne na celom území obce; vývoz
elektroodpadu sa uskutočňuje 4x ročne, vývoz nebezpečného odpadu (N) 2x ročne.
Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene v individuálnej bytovej zástavbe obce
pôvodca prednostne zhodnocuje na vlastnom pozemku kompostovaním. Zber
biologicky vrozložiteľného odpadu v individuálnej bytovej zástavbe obce (napr.
konárov, dreva, lístia a pod.) sa uskutočňuje vopred vyhlásenou akciou min. 2x
ročne (na jar a na jeseň).
Obec Konská zabezpečuje triedený zber prostredníctvom Združenia Rajecká dolina,
ktoré vykonáva zvoz, dotriedenie a spracovanie druhotných surovín. Spracovanie
biologického odpadu vykonáva štiepkovaním.
§8
Umiestnenie zbernej nádoby
a príprava komunálneho odpadu na vývoz
Vlastník alebo správca nehnuteľnosti, ktorou je každá trvalá aj dočasná stavba
pevne spojená so zemou pevným základom, najmä bytové domy a nebytové
priestory vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, rodinné domy, nehnuteľnosti
slúžiace na individuálnu rekreáciu (chaty, záhradné domčeky, záhrady) a pozemky,
je povinný:
a/ umiestniť stanovište zberných nádob prednostne na vlastnom pozemku; plochu
na ich umiestnenie upraviť- spevniť na vlastné náklady,
b/ v prípade že nie je možné umiestniť zberné nádoby na vlastnom pozemku,
konzultovať s obcou,
c/ zabezpečiť, aby vybrané stanovištia zberných nádob zohľadňovali hygienické,
estetické a technické podmienky pre ich vyprázdňovanie; protipožiarne požiadavky
a bezpečnosť na verejných komunikáciách,
d/ starať sa o prístup k zberným nádobám umiestneným na vlastnom pozemku
a o ich okolie tak, aby ich bolo možné vyprázdňovať i v zimných mesiacoch;
v prípade, že nastanú okolnosti znemožňujúce prístup k zberným nádobám, postarať
sa o ich vyloženie, na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie, mimo ich stanovišťa
a uložiť ich späť,
e/ ukladať komunálny odpad do zberných nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby
z nich komunálny odpad nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie
pracovníkov organizácie poverenej zberom v obci,
f/ dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob; odpad triediť,
g/ rešpektovať zákaz svojvoľne presúvať zberné nádoby alebo stanovištia zberných
nádob,
h/ nepoškodzovať zberné nádoby.
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§9
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a/ prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve ( § 80 ods.3 pís. a zákona č.
223/2001 Z.z.) a ukladá pokuty za priestupky,
b/ poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činností zariadení na
nakladanie s odpadmi na území obce.
§ 10
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto :
a/ zneškodní alebo zhodnotí odpad v rozpore s čl. I, § 4, ods. 4, písm. b/ tohto
VZN, ( § 18 ods. 4 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. )
b/ uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v čl. I, § 4, ods. 4,
písm. a/ ( § 18 ods. 4 písm. a/, § 39 ods. 8 písm. c) zákona č. 223/2001 Z.z. )
c/ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. I., § 4, ods. 8 tohto VZN ( § 18 ods.
7 zákona č. 223/2001 Z.z.)
d/ neposkytne obcou požadované údaje podľa čl. I, § 5, ods. 10 tohto VZN ( § 39
ods. 12 zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov )
2. Za priestupok podľa ods. 1 písma/ až d/ možno uložiť pokutu do 165,96 €.
3. Priestupky podľa §
80 ods. 3
písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z.
prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu
obce.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné
o prejednávaní priestupkov ( zákon č. 372/1990 Zb. v platnom znení ).

predpisy

§ 11
Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi uloží pokutu príslušný
orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 78 zákona č. 223/2001 Z.z.).
2. Konanie o uložení pokuty PO alebo FO-podnikateľom možno začať do jedného
roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dozvedel
o porušení povinnosti, najneskôr však do 3 rokov odo dňa, keď k porušeniu
povinnosti došlo. Výnos z pokút je príjmom Enviromentálneho fondu (§ 79 zákona
č. 223/2001 Z.z.).
Čl. II

POPLATOK
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§ 12
Poplatok
1. Poplatok sa platí sa komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území obce.
2. Správu poplatku vykonáva obec, ktorá ho na svojom území zaviedla.
3. Zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok.
§ 13
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
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 § 13 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 §
13 ods. 1, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§ 14
Oznamovacia povinnosť
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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).
§ 15
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 § 13 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 § 13 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 § 13 ods. 1 písm. b./, c./
VZN) užíva, ak využíva možnosť množstvového zberu.
§ 16
Sadzba poplatku
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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 § 13 ods. 1 písm. a/ VZN) – paušálny poplatok
b/ 0,0349 € na osobu a kalendárny deň pre právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov (poplatník podľa § 13 ods. 1. písm. b./, c./ VZN) – paušálny
poplatok
c/ 0,0158 € za liter komunálneho odpadu pre právnické osoby, fyzické
osoby - podnikateľov (poplatník podľa § 13 ods. 1. písm. b./, c./ VZN) –
poplatok pri množstvovom zbere:
§ 17
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
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,- € . Prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka v lehote určenej
v rozhodnutí.
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.
Poplatník je povinný označiť platbu poplatku variabilným symbolom
určenom v rozhodnutí.
§ 18
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
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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 oslobodzuje od poplatku po dobu trvania pobytu v zahraničí alebo po
dobu umiestnenia v ústavnom zariadení, ak pobyt trvá viac ako 90 dní
v zdaňovacom období, na základe žiadosti a preukázania oprávnenosti nároku
akceptovateľnými dokladmi:
a/ študentov študujúcich v zahraničí
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 znižuje poplatok podľa najnižšej sadzby 0,0066 € na osobu
a kalendárny deň za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe
podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo
nezdržiaval na území obce pre:
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
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-

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
roka, v ostatných prípadoch do 30 dní odo dňa, kedy nastala zmena. Pri
cudzojazyčných dokladoch je obec oprávnená žiadať ich preklad.

Čl. III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Obecné zastupiteľstvo obce Konská sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa .........2012 uznesením č. .../2012.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia za zrušuje 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 zo dňa 14.12.2008 schválené
uznesením č. 6/2008 a jeho dodatok č. 1.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

V Konskej, dňa .... 2012
Ing. Janka Stupňanová
starosta obce

VYVESENÉ: 28.11.2012

ZVESENÉ:
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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
Adresa umiestnenia
Obdobie
nádoby
Počet
(1-krát za 14
zbernej nádoby
(od – do)
v litroch
nádob
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
3
ubytovaných osôb :
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
Konská 410, 013 13
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. II §15 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. II § 16 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, 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. Poplatok je splatný do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Ak poplatok presahuje ... €, poplatník môže poplatok splatiť v dvoch
rovnakých splátkach. Prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka v lehote určenej v rozhodnutí.

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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