
 
 
 
 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Istebnom sa na základe ustanovenia § 6 a 
§ 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN), v súlade 
s § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) a zákonom SNR 
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov v y d á v a  toto: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 2/2020 

 
o miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad na území 
 obce Istebné  
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čl. 1 - Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia 
 
1. Toto VZN vymedzuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

jednotlivé sadzby poplatku, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku, ohlasovaciu povinnosť, 
splatnosť, úľavy a oslobodenie od poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie poplatkovej úľavy, 
spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku, ako aj ďalšie náležitosti vyberania poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Istebné. 

2. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej  len „poplatok“) sa platí 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Istebné (ďalej 
„obec“), okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických 
osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Ustanovenia tohto VZN sú 
účinné na celom území obce. 

čl. 2 - Poplatok 
 
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt 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 záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý 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. Správca dane ustanovuje v zmysle § 79 ods.1 zákona pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý 
pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosť a 
preukáže, že využíva množstvový zber, poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu 
zbernej nádoby ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov. / ďalej len „KO a DSO“/. 

3. Správca dane ustanovuje v zmysle § 79 ods.1 pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať, 
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a 
podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 
na účel podnikania, množstvový zber. 

čl. 3 - Určenie poplatku 
 

1. Správca dane určuje poplatok v zmysle § 79 ods.2. písm. a/ zákona ako súčin sadzby poplatku 
a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník 
uvedený v § 77 ods.2 písm. a/ zákona trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých 
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať. 

2. Správca dane určuje pri množstvovom zbere poplatok v zmysle § 79 ods.1. zákona ako súčin 
frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník uvedený v § 77 ods. 2 písm. 
a/, b/,c/, zákona užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov. 



čl. 4 - Sadzba poplatku 
 
1. Správca dane ustanovuje sadzbu poplatku: 

a) 0,0548 EUR na osobu a kalendárny deň v zmysle § 78 ods.1 písm. b/ zákona fyzickej osobe, 
ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá nevyužíva množstvový zber - bytové domy 

b) množstvový zber v zmysle § 78 ods.1 písm. a/, § 78 ods. 4 zákona 

• fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území 
obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a bude využívať vlastný kompostovací 
zásobník – rodinné domy 

• fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území 
obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a bude využívať vlastný kompostovací 
zásobník – štvordomky 

• právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území obce na iný účel ako na podnikanie 

• podnikateľovi, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území obce na účel podnikania 

− 0,0327 EUR za liter ZKO pri zbernej nádobe s objemom 110 l 

− 0,0209 EUR za liter ZKO pri zbernej nádobe s objemom 1100 l 

c) 0,078 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

2. Výpočet poplatku za KO a DSO za zdaňovacie obdobie sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. 

čl. 5 – Poplatková a oznamovacia povinnosť 
 
1. Správca dane vyrubí poplatok fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 

alebo ktorá  je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť rozhodnutím podľa počtu 
osôb prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci so stavom k 1.januáru bežného 
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie. V priebehu zdaňovacieho obdobia správca dane 
vyrubí poplatok poplatníkovi podľa počtu dní, počas ktorých má evidovaný trvalý, prechodný 
pobyt na území obce, alebo ktorý je na území obce oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť, 
alebo pri zmene skutočností rozhodujúcich pre poplatkovú povinnosť rozhodnutím upraví 
poplatkovú povinnosť poplatníka. 

2. Poplatníkovi, ktorý využíva množstvový zber, správca dane poplatok nevyrubí rozhodnutím. 

čl. 6 -  Množstvový zber 
 
1. Poplatníci – právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a fyzické osoby bývajúce v rodinných 

domoch, pre ktorých bol v zmysle čl. 8 VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Istebné zavedený množstvový zber, platia poplatok 
spôsobom ustanoveným správcom dane. 

2. Správca dane stanovuje hodnotu žetónov nasledovne:  

a) pri zbernej nádobe o objeme 110 litrov je 3,60 EUR za žetón, 

b) pri zbernej nádobe o objeme 1100 litrov je 23 EUR za žetón, 



c) pri zbernej nádobe o objeme 5000 l (VOK)  – 10 EUR za každých 100 kg objemného odpadu 
odovzdaného mimo termínu harmonogramu vývozu, pričom náklady na jeho odvoz si hradí 
poplatník sám, 

d)  pri zbernej nádobe o objeme 5000 l (VOK)  – 15 EUR za každých 100 kg objemného odpadu 
odovzdaného mimo termínu harmonogramu vývozu, pričom náklady na jeho odvoz 
zabezpečuje obec. 

3. Správca dane stanovuje minimálny počet žetónov prislúchajúcich na jedného poplatníka v počte 4 
ks na rok. 

4. Správca poplatku bezplatne poskytne 2 ks žetónov poplatníkom – FO, ktorí sú poberateľmi 
starobného alebo plného invalidného dôchodku a zároveň bývajú v rodinnom dome sami.  

5. Poplatníci využívajúci množstvový zber z poplatku za KO a DSO si v zmysle tohto VZN nemôžu 
uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku za KO a DSO, okrem prípadu uvedeného v článku 8 
ods. 2 písm. b). 

6. Správca dane ustanovuje v zmysle § 77 ods. 5 písm. a/ zákona, že ak je nehnuteľnosť 
v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca 
alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí. 

7. V priebehu zdaňovacieho obdobia nie je možná u poplatníka zmena systému zberu komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov.  

čl. 7 - Vyrubenie  poplatku a splatnosť 
 
1. Poplatok vyrubí správca každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok 

je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

2. Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa § 2 ods. 1/ písm. a/ je určená takto: 

a) poplatok do 100 EUR vrátane je splatný v jednej splátke do 15 dňa od dňa doručenia 
rozhodnutia, 

b) poplatok nad 100 EUR je splatný v dvoch rovnakých splátkach - prvá splátka do 15 dní odo 
dňa doručenia rozhodnutia, druhá splátka do 30.09. príslušného kalendárneho roka 

c) ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka, vyrubený poplatok je splatný 
do15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru, pokiaľ správca poplatku neurčí v rozhodnutí 
splatnosť inak.   

3. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím správcu určený v splátkach, zaplatiť aj 
naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 

4. Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti 
v pokladni správcu poplatku. 

 čl. 8 – Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 
 
1. Správca vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu 

zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie 
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

2. Správca dane v zmysle § 82 ods.2 zákona odpustí poplatok za obdobie za ktoré poplatník správcovi 
dane preukáže splnenie podmienok na základe žiadosti a predložených podkladov ustanovených vo 



VZN, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce 
Istebné: 

a) doklady za aktuálne zdaňovacie obdobie: 

− z obecného úradu a o zaplatení poplatku 
− o návšteve školy (ak tento doklad obec nemôže získať a overiť v informačných 

systémoch verejnej správy1) a o zaplatení poplatku 
− od zamestnávateľa a o zaplatení poplatku v mieste zamestnania 
− o ubytovaní a o zaplatení poplatku v mieste ubytovania 
− o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody 
− prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie 

odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká 
 

K predloženým podkladom je poplatník povinný písomne oznámiť počet dní v zdaňovacom 
období počas ktorých sa nezdržiava na území obce Istebné. Doklady preukazujúce dôvod 
odpustenia poplatku je poplatník povinný predložiť v bežnom zdaňovacom období správcovi 
dane. 

b) doklady za predchádzajúce zdaňovacie obdobia: 

− doklad o trvalom pobyte v zahraničí alebo iné doklady zo zahraničia, v ktorých bude 
uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum kedy 
nárok na odpustenie zaniká. 

3. Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia. 

čl. 9 – Záverečné ustanovenia 
 
1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Istebné č. 2/2016 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.    

2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Istebnom dňa  9.12. 
2019 a schválilo ho uznesením č. 76/2019. 

3. Úplné znenie VZN č. 2/2020 bude prístupné na Obecnom úrade v Istebnom a na internetovej 
stránke obce  www.istebne.sk . 

 
 
 
 
 
          Bc. Lýdia Fačková 
              starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 zákon č.177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov 

http://www.istebne.sk/


Návrh VZN 2/2020:  
 
 
-  vyvesený na úradnej tabuli obce  a zverejnený na internetovej adrese obce  

   pred rokovaním dňa: 22. 11. 2019 

 

- zvesený pred rokovaním dňa: 7.  12. 2019 

 

Počet pripomienok od FO uplatnených k NÁVRHU  VZN : 0 

Počet pripomienok od PO uplatnených k NÁVRHU  VZN : 0 

 

Tento NÁVRH VZN č. 1/2020 bol schválený dňa : 09. 12. 2019. Obecným 

zastupiteľstvom v Istebnom uznesením č. 76/2019.  

 

Toto VZN bolo po schválení vyvesené dňa: 16.12. 2019. 

Toto VZN bolo po schválení zvesené dňa: .................... 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa: 1. 1. 2020 

 

ZAPISOVATEĽ obecného zastupiteľstva :  

1/ meno, priezvisko, podpis :                   Marián Madera  ..............................

      

 

OVEROVATEĽ uznesenia obecného zastupiteľstva : 

1/ meno, priezvisko, podpis :                   Ing. Erika Kunová .............................. 

2/ meno, priezvisko, podpis :                  Jaroslav Labda  .............................. 
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