Dodatok č. 2
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. 2
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.

v Čl. I
DAŇ ZA PSA
v§2
Predmet dane
v odseku 2) v písmene c/ sa nahrádzajú slová „občan s ťažkým zdravotným postihnutím“
slovami „držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ŤZPS.“

v Čl. II
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
v § 12
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane
za odsek 3) sa vkladá odsek 4) :
Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej
povinnosti, na jej splnenie v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní. Ak daňovník
nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy, obec zistí základ dane a určí daň podľa
pomôcok.

v Čl. III
DAŇ ZA UBYTOVANIE
v § 14
Predmet dane
pôvodný text sa nahrádza textom:
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel,
motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie
zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata,
stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný
dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

v Čl. IV
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
v § 25
Vznik a zánik daňovej povinnosti
za pôvodný text sa vkladá veta:
Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému
predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

v Čl. V
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
v § 31
Vznik a zánik daňovej povinnosti
za pôvodný text sa vkladá veta:
Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému
predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

v Čl. VI
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
v § 34
Záverečné ustanovenia
v odseku 1) sa za pôvodný text vkladá veta:
Obecné zastupiteľstvo Obce Konská sa na dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu
Obce Konská č. 3 uznieslo dňa 12.11.2014 uznesením č. 11/2014, bod 1., písm. e).
v odseku 3) sa za pôvodný text vkladá veta:
Dodatok č. 2 všeobecného záväzného nariadenia nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

V Konskej, dňa 13.11.2014

Ing. Janka STUPŇANOVÁ
starostka obce
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