Dodatok č. 8
k Všeobecne záväznému nariadeniu
OBCE KONSKÁ
č. 1
o dani z nehnuteľností
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. 1 o dani z nehnuteľností, ktorého predmetom je
schválenie predmetného všeobecne záväzného nariadenia v znení neskorších dodatkov
s nasledovnými zmenami pre rok 2021:
v Čl. I

DAŇ Z POZEMKOV
v§5
Sadzba dane
- odsek 1) po zmenách znie:
Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedených v § 3 ods. 1 tohto
všeobecne záväzného nariadenia pre celé územie obce Konská vo výške:
a) 0,65 %
pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b) 0,40 %
pre ostatné druhy pozemkov v členení:
- trvalé trávne porasty,
- záhrady,
- zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky užívané vodné plochy,
- stavebné pozemky.
v Čl. VI
v § 18
Platenie dane
- odsek 4) 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 Čl. VII
v § 19
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. 1 o dani z nehnuteľností (schválenému dňa 13.12.2012 Uznesením č. 7/2012, bod
1, písm. e)) uznieslo dňa 30.11.2020 Uznesením č. 214/2020.
v odseku 3) sa za pôvodný text vkladá veta:
Dodatok č. 8 všeobecného záväzného nariadenia nadobúda účinnosť 01.01.2021.

Ing. Janka STUPŇANOVÁ
starostka obce
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