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. 2/2016
o miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad na území
obce Istebné
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§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.

§ 2 - Poplatník a platiteľ poplatku
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. Ak má osoba podľa ods. 1. písm. a/ v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a/ v obci trvalý alebo prechodný pobyt
a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.
3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za poplatok ručí vlastník
nehnuteľnosti. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide
o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený
spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí (ďalej len „platiteľ“).
4. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
5. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1. písm. a/ žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za
poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka
jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať
alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je

nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka,
povinná oznámiť obci.

§ 3 - Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1. Poplatková povinnosť vzniká dňom:
a/ pre fyzickú osobu – občana
 dňom vzniku trvalého pobytu v obci,
 dňom vzniku prechodného pobytu v obci,
 dňom vzniku práva užívať byt (kúpou, nájmom, výpožičkou a pod.),
 dňom vzniku práva užívať nebytový priestor (obdobné právne dôvody ako v prípade bytu),
 dňom vzniku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
 dňom vzniku práva užívať záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast,
 dňom vzniku práva užívať pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je v katastri nehnuteľností evidovaný ako vodná plocha
b/ pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom
 dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie
c/ pre podnikateľa (právnickú osobu alebo fyzickú osobu)
 dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.
2. Poplatková povinnosť zaniká dňom skončenia skutočností, uvedených v bode 1. Pri zániku
poplatkovej povinnosti v priebehu kalendárneho roka sa poplatok zníži o sumu z ročného
poplatku, zodpovedajúcu prepočtu výšky poplatku na počet kalendárnych dní zostávajúcich do
konca kalendárneho roka, odo dňa zániku poplatkovej povinnosti.

§ 4 - Určenie poplatku
1. Pri množstvovom zbere správca poplatku určí 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.
2. Subjektom, u ktorých nie je zavedený množstvový zber, správca poplatku určí poplatok na
kalendárny rok, ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v kalendárnom roku, počas
ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 53 ods. 1a) v obci Istebné trvalý alebo prechodný
pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.

§ 5 - Sadzba poplatku
1. Správca poplatku stanovuje sadzby poplatkov pri množstvovom zbere nasledovne:
a/ 0,023 EUR za liter zmesového komunálneho odpadu pri zbernej nádobe s objemom 110 l
b/ 0,015 EUR za liter zmesového komunálneho odpadu pri zbernej nádobe s objemom 1100 l
c/ 0,078 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
Hodnota jedného žetónu na vývoz zbernej nádoby o objeme 110 litrov je 2,50 EUR. Pre
poplatníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a/ je stanovený povinný počet žetónov 6 ks na osobu za

poplatok 15 EUR. Hodnota každého ďalšieho žetónu nad povinný stanovený počet na občana je 2
EUR.
Pre poplatníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. b/ a c/ je stanovený povinný počet žetónov 26 ks na
rok za poplatok 65 EUR. Hodnota každého ďalšieho žetónu nad povinný stanovený počet je 2,50
EUR.
Hodnota jedného žetónu na vývoz zbernej nádoby o objeme 1100 litrov je 16,50 EUR. Pre
poplatníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. b/ a c/ je stanovený povinný počet žetónov 26 ks na rok
za poplatok 429 EUR. Hodnota každého ďalšieho žetónu nad povinný stanovený počet je 16,50
EUR.
2. Správca poplatku stanovuje sadzbu poplatku 0,0457 EUR za osobu a kalendárny deň – 16,70
EUR / rok - subjektom, u ktorých nie je zavedený množstvový zber.
3. Sadzba poplatku podľa odseku 1 a 2 nie je vyššia ako súčet priemerných nákladov správcu
poplatku na zabezpečenie činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na jeden
liter týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerné množstvo
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci
za jeden kalendárny deň.

§ 6 – Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti
do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť
a/ svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len „identifikačné údaje“), v prípade určeného zástupcu podľa § 2 ods. 5 aj identifikačné
údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b/
alebo c/, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c/ ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 9, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť správcovi poplatku do 30 dní odo
dňa, keď tieto nastali.

§ 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. Ak poplatník preukáže, že
využíva množstvový zber, správca poplatok nevyrubí rozhodnutím.
2. Poplatníkom, u ktorých je zavedený množstvový zber, správca poplatok rozhodnutím nevyrubuje.
3. Poplatok sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

4. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca vyrubí pomernú časť
poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
5. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí pomernú časť
poplatku rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo 3.
6. 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 odo 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.
7. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím správcu určený v splátkach, zaplatiť aj
naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
8. Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti
v pokladni správcu poplatku.

§ 8 – Určenie poplatku podľa pomôcok
1. Správca poplatku písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 7, na
jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
2. Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, správca
poplatku určí poplatok podľa pomôcok. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných
pre výpočet poplatku správca poplatku vychádza z posledných jemu známych údajov alebo
z údajov, ktoré si zaobstará bez súčinnosti poplatníka.
3. Správca poplatku oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia
určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.

§ 9 – 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 poplatku na základe písomnej žiadosti zníži alebo odpustí poplatok ak poplatník
preukáže:
a/ že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiavala v zahraničí, správca poplatku
pokladá za dlhodobý pobyt v zahraničí – 90 dní z kalendárneho roka - hodnoverným dokladom
preukazujúcim dôvod poskytnutia oslobodenia je: pracovné povolenie, pracovná zmluva alebo
potvrdenie o pobyte na území iného štátu (víza), poplatník doloží s potvrdením a aj jeho preklad

od slovenského jazyka, prípadne čestné prehlásenie predsedu spoločenstva vlastníkov bytov
a nebytových priestorov o tom, že sa dlhodobo nezdržiava v mieste trvalého pobytu,
b/ ak poplatník v určenom období študoval na škole mimo územia obce Istebné a mal v mieste
štúdia prechodný pobyt správca zníži poplatok o 0,015 EUR na osobu a kalendárny deň
poplatníkom, u ktorých nie je zavedený množstvový zber a poplatníkom, u ktorých je zavedený
množstvový zber, zníži povinný počet žetónov o 2 ks, teda o 5 EUR - hodnoverným dokladom
preukazujúcim dôvod poskytnutia úľavy je potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie
ubytovacieho zariadenia, doklad potvrdzujúci platenie poplatku v obci prechodného pobytu
prípadne čestné prehlásenie predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov o
tom, že sa dlhodobo nezdržiava v mieste trvalého pobytu,
c/ ak poplatník bol v určenom období zamestnaný mimo územia obce Istebné a súčasne tam mal
prechodný pobyt správca zníži poplatok o 0,015 EUR na osobu a kalendárny deň poplatníkom,
u ktorých nie je zavedený množstvový zber a poplatníkom, u ktorých je zavedený množstvový
zber, zníži povinný počet žetónov o 2 ks, teda o 5 EUR - hodnoverným dokladom
preukazujúcim dôvod poskytnutia úľavy je potvrdenie od zamestnávateľa a ubytovacieho
zariadenia, prípadne preukázaný spôsob ubytovania v mieste zamestnania a platenie poplatku
obci alebo v mieste zamestnania, prípadne čestné prehlásenie predsedu spoločenstva vlastníkov
bytov a nebytových priestorov o tom, že sa dlhodobo nezdržiava v mieste trvalého pobytu.
3. Nárok na poskytnutie úľavy si platiteľ poplatku uplatňuje žiadosťou a hodnovernými dokladmi
v zmysle ods. 2 v príslušnom zdaňovacom období. Ak si v zdaňovacom období poplatník
neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku do 31. 12. príslušného kalendárneho roka
podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2, nárok na zníženie
poplatku za toto obdobie zaniká.

§ 10 – Záverečné ustanovenia
1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Istebné č. 1/2012 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Istebné a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Istebnom dňa 14.12.
2015 a schválilo ho uznesením č. 82 /2015.
3. Návrh VZN č. 2/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli obce Istebné a na internetovej stránke Obce
od 23. 11. 2015 do 7. 12. 2015.
4. VZN č. 2/2016 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce, teda
dňa 1. 1. 2016.
5. Úplné znenie VZN č. 2/2016 bude prístupné na Obecnom úrade v Istebnom a na internetovej
stránke obce www.istebne.sk.

Bc. Lýdia Fačková
starostka obce

