
 

Obecné zastupiteľstvo v Istebnom sa na základe ustanovenia § 6 a § 11 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznieslo na tomto dodatku 
k všeobecne záväznému nariadeniu (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. 

 

 

 

NÁVRH 

Dodatku č. 1 

k VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na 
území obce Istebné 

 

ktorým sa mení:  

čl. 4, bod 1 nasledovne:     

1. Správca dane ustanovuje sadzbu poplatku: 

a) 0,063 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 – štvordomy 

• 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 

− 0,0367 EUR za liter ZKO pri zbernej nádobe s objemom 110 l 

− 0,0236 EUR za liter ZKO pri zbernej nádobe s objemom 1100 l 

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

 



čl. 6 nasledovne:  

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 4,00 EUR za žetón, 

b) pri zbernej nádobe o objeme 1100 litrov je 26,00 EUR za žetón, 

c) pri zbernej nádobe o objeme 5000 l (VOK)  – 15,00 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)  – 20,00 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. 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). 

5. 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. 

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

 

1. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť VZN č. 2/2020. 
 
 
 
 
 

        Martin Kováčik 

           starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh Dodatku č. 1 k VZN 2/2020:  

 

-  vyvesený na úradnej tabuli obce  a zverejnený na internetovej adrese obce  

   pred rokovaním dňa: 20. 12. 2022 

- zvesený pred rokovaním dňa: .................... 

Počet pripomienok od FO uplatnených k NÁVRHU Dodatku č. 1 k VZN : ................... 

Počet pripomienok od PO uplatnených k NÁVRHU Dodatku č. 1 k VZN: .................... 

 

Tento NÁVRH Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020 bol schválený dňa : .............. Obecným zastupiteľstvom 

v Istebnom uznesením č. .............  

 

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

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

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa: 1. 2. 2023 

 

ZAPISOVATEĽ obecného zastupiteľstva :  

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

 

OVEROVATEĽ uznesenia obecného zastupiteľstva : 

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

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

 

 

 


