Dodatok č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu
OBCE KONSKÁ
č. 2
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. 79/2015 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 tento dodatok č. 3
k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Konská č. 2 o odpadoch a o podmienkach určovania
a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Konská, ktorého predmetom je schválenie všeobecne záväzného nariadenia v znení
dodatku č. 2 a nasledovných zmien.
v Čl. I
ZBER, PREPRAVA, ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU
A DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU
v§7
Zavedený systém zberu, prepravy, spôsob triedeného zberu a zneškodňovania
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci
odsek 3. Zber drobného stavebného odpadu a objemného odpadu sa mení nasledovne:
3.1 Obec Konská zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu.
Množstvový zber DSO je zber, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za DSO vo
výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom
odpadu za daný čas.
DSO je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou (pôvodcom
odpadu - poplatníkom). Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných,
čistiacich alebo udržiavacích prácach, vykonávaných pre fyzickú osobu je ten, kto uvedené
práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s týmito odpadmi.
Občan (fyzická osoba – nepodnikateľ) môže DSO odovzdať do VOK trvalo umiestneného na
tento účel na Zbernom mieste v obci, a to po predložení občianskeho preukazu, z ktorého je
zrejmá príslušnosť ku konkrétnej domácnosti na území obce Konská. DSO nepatria do nádob
na komunálne odpady.

3.2 Objemný odpad môže pôvodca odovzdať do VOK trvalo umiestneného na Zbernom
mieste v obci. Objemný odpad sa vyváža podľa potreby každý mesiac, minimálne 2x ročne.

v Čl. II
POPLATOK
v § 16
Sadzba poplatku
v bode 1., sa vkladá písmeno d/:
0,015 € za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín

v § 17
Vyrubenie poplatku a splatnosť
sa vkladá bod 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.

v Čl. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
v odseku 1) sa za pôvodný text vkladá veta:
Obecné zastupiteľstvo Obce Konská sa na tomto dodatku č. 3 všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým sa schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. 2 v znení dodatku č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Konská č. 2 uznieslo dňa 10.12.2015 Uznesením č.
9/2015, bod 1., písm. d).
v odseku 3) sa za pôvodný text vkladá veta:
Dodatok č. 3 všeobecného záväzného nariadenia nadobúda účinnosť 01.01.2016.

Ing. Janka STUPŇANOVÁ
starostka obce
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