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Obecné zastupiteľstvo Kostolné  v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  

v y  d  á  v  a  

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

Č. 1/2022 

 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 
 
 
 
 



ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

§  1 

 

(1) Týmto nariadením sa zavádza miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady ( ďalej len poplatok), ustanovuje sadzbu poplatku, dĺžku obdobia, na ktoré 

sa poplatok určuje, vznik a zánik povinností, splatnosť poplatku, určujú sa prípady zníženia 

alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku. 

(2) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za odpady, 

ktoré vznikli na území obce. 

 

 

Poplatník a platiteľ poplatku 

§ 2 

 

(1) Poplatok  platí platiteľ, ktorým je: 

a) Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt,  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, alebo pozemok v zastavanom území obce okrem lesného 

pozemku a pozemku ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha ( ďalej len 

nehnuteľnosť), odídenec nie je poplatníkom. 

b) Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na iný účel  ako  podnikanie, 

c) Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na účel podnikania. 

(2) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, 

plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti 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) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obce vyberá a za vybraný poplatok 

ručí platiteľ poplatku, ktorým je: 

a) 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, 

b) Správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec ( ďalej len 

platiteľ) 

 

 

Vznik poplatkovej povinnosti 

§ 3 

 

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v čl. 2 odsek 1 tohto 

nariadenia 

 

Sadzba miestneho poplatku za komunálny odpad 

§ 4 

 

(1) Sadzba poplatku za komunálny odpad za osobu a kalendárny deň v obci  Kostolné 

je nasledovná:  

a) Pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba určuje sadzbu poplatku: 0,0548 € na osobu a 

kalendárny deň, t. j.  20,00 € za osobu a rok (365 dní) so zaokrúhlením nadol pri frekvencii 

vývozu 1 krát za 2 týždne a objeme zbernej nádoby 110 l. 

b) Sadzba poplatku je 0,030 € za 1 kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín. 

(2) Pre právnické osoby a podnikateľov zapojených do množstvového zberu 

komunálneho odpadu určuje sadzbu poplatku: 

 



 

Objem zbernej 

nádoby v litroch 

Frekvencia odvozov Sadzba poplatku 

€/liter 

Nádoba/rok 

zaokrúhlené na celé 

euro 

110        1x   za 2 týždne 0,0280 80,00 

                                  

 

Určenie poplatku 

§ 5 

 

(1)Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka. 

(2)V obci Kostolné, pre bytové domy a rodinné domy je poplatok určený na obdobie 

jedného kalendárneho roka ( 365 dní), ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní 

v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 2 odst. 1 písm. a) 

v obci trvalý pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať. 

(3) Právnické osoby a podnikatelia podľa čl. 2 odst. 1 písm. b) a c) sú zaradení do systému 

množstvového  zberu. Určeným obdobím pre stanovenie poplatku je obdobie kalendárneho 

roka. Poplatok je určený ako súčin frekvencie vývozov, sadzby, objemu zbernej nádoby 

a počtu kusov zberných nádob, ktoré podnikateľ užíva v súlade so zavedeným systémom 

zberu komunálnych odpadov ako i ich vytriedených zložiek.  

 

 

Oznamovacia povinnosť 

§ 6 

 

(1) Poplatník je povinný písomne do 30 dní oznámiť: 

1. Vznik poplatkovej povinnosti: prihlásenie trvalého pobytu, prihlásenie prechodného 

pobytu, kúpa rodinného domu, bytu, užívanie nehnuteľnosti, narodenie dieťaťa, otvorenie 

prevádzky. 



2. Zmenu poplatkovej povinnosti: zmena počtu osôb v spoločnej domácnosti, 

presťahovanie prevádzky. 

      4. Zánik poplatkovej povinnosti: končenie trvalého pobytu, ukončenie prechodného 

pobytu, predaj rodinného domu, bytu ukončenie užívania nehnuteľnosti, úmrtie člena 

domácnosti, ukončenie prevádzky. 

      A každú ďalšiu zmenu, ktorá má vplyv na určenie výšky poplatku za komunálne odpady. 

 

 

Vyrubenie a platenie poplatku 

§ 7 

 

(1) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím. Výška miestneho poplatku je vyrubená 

platiteľovi podľa stavu k 1.1. príslušného kalendárneho roka. 

(2) Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa právoplatnosti  rozhodnutia. Rozhodnutie 

nadobúda právoplatnosť 30 dní od doručenia. 

(3) Úhradu možno realizovať poštovou poukážkou, na bankový účet obce alebo 

v hotovosti do obecnej pokladnice . Všetky údaje potrebné na zaplatenie poplatku (číslo účtu, 

variabilný a konštantný symbol) sú obsiahnuté v náležitostiach rozhodnutia. 

 

 

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku 

§ 8 

 

(1) Obec Kostolné môže poplatok na základe písomnej žiadosti odpustiť: 

a) Občanovi, ktorý má trvalý pobyt v obci, ale žije mimo obce 

Spôsob preukázania: doklad o zaplatení poplatku za odpad v mieste pobytu 

b) poplatníkovi za obdobie, za ktoré poplatník preukáže obci, že sa v určenom období 

dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí ( stáže, pobyty v zahraničí s dĺžkou 



trvania pobytu nad tri mesiace – všetky zahraničné doklady musia byť preložené do 

úradného jazyka okrem českého jazyka)                                                                   

Spôsob preukázania: potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry o pobyte 

v zahraničí, potvrdenie o pobyte, nájomná zmluva, pracovná zmluva                                                      

 

(2) Obec Kostolné po uplynutí kalendárneho roka môže na základe písomnej žiadosti 

poskytnúť zľavu vo výške 50 % z platby ak osoba je: 

a) Študentom strednej školy, vysokej školy alebo nadstavbového štúdia s prechodným 

pobytom v mieste školy. 

Spôsob preukázania: potvrdenie o prechodnom ubytovaní študenta na internáte 

alebo v súkromí. Zahraničné doklady musia byť preložené okrem Českej 

republiky. 

(3) Obec Kostolné odpustila poplatok: 

a) občanom obce Kostolné - časť U Hučkov, vlastníci nehnuteľností z tejto časti sú 

oslobodení od platby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady od vzniku zrealizovania stavby – skládky odpadov v našom katastrálnom 

území. 

b) občanom obce Kostolné - v časti Švancarovej doliny, vlastníci nehnuteľnosti z tejto 

časti sú oslobodení od platby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady z dôvodu zlého prístupu zberného auta na odvoz odpadu. 

(4) Platitelia miestneho poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky  zmeny, ktoré sú 

rozhodné pre správne určenie výšky miestneho poplatku v príslušnom poplatkovom období, 

najneskôr do 31.1. príslušného kalendárneho roka. Na zmeny vzniknuté v priebehu 

kalendárneho roka podľa čl. 8 tohto VZN, ktoré majú vplyv na výšku poplatku, správca  

poplatku neprihliada. 

(5) Obec Kostolné, ktorá miestny poplatok spravuje, môže, na základe písomnej 

žiadosti, na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch, podľa kritérií 

zákona o sociálnej pomoci ( zák. č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov), miestny 

poplatok znížiť  alebo odpustiť. 

 

 

 

 



Správa poplatku 

§ 9 

 

(1) Správu poplatku vykonáva Obec Kostolné. 

(2) Výnos z poplatku vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúceho sa 

k tomuto poplatku sú príjmom rozpočtu správcu poplatku. 

(3) V konaní vo veciach poplatku sa postupuje podľa osobitných predpisov. 

 

Záverečné ustanovenia 

§ 10 

 

(1) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kostolné 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2019 zo dňa 

12.12.2019, Dodatok č.1 z 24.6.2020, uznesenie č. 11. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí OZ, konanom dňa 

14.12.2022 uznesením č. 18/2022. 

(3) VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023 

 

 

 

 

                                                                                                   Miroslav Cibulka 

                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 


