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Obec Radôstka, Obecné zastupiteľstvo v Radôstke, v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 
písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a v súlade s ustanoveniami § 22 až 103 ods. 1 a 2 a súvisiacich ustanovení 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 (ďalej len „zákon o miestnych daniach“)   v y d á v a  
 

  
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE Obce Radôstka 

č. 1/2016 
o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce 
(ďalej len „VZN“) 

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú 

ustanovené v § 77 až 83 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.  

2. Správu poplatku vykonáva obec a poplatok je príjmom rozpočtu obce. 
3. Obec Radôstka vyberá miestny poplatok a platí sa za nakladanie s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce. Výnos miestneho poplatku sa 
použije na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi. 

 
§ 2 

Základné ustanovenie 
 

1. Obec Radôstka týmto VZN ukladá s účinnosťou od 9. marca 2016 miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
§ 3 

Predmet úpravy VZN 
 
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 
zákona č. 582/2004 Z. z.. 

2. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území 
obce Radôstka, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od 
fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje platenie poplatku za: 
 a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 
 b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov,  
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho                
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§ 59 ods. 8 
zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch). 

4. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 
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§ 4 
Poplatník a platenie poplatku 

 
1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatník. 
2. Poplatníkom je: 

a) fyzická osoba: 
- ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný pobyt, 
- ktorá nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt, avšak je oprávnená na území obce 

užívať, alebo užíva nehnuteľnosť alebo jej časť, vrátane pozemkov, (okrem 
pozemkov evidovaných ako lesný pozemok alebo vodná plocha) a to na iný ako na 
podnikanie, 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce a to na iný účel, ako na podnikanie, 

c) podnikateľský subjekt, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na 
území obce na účel podnikania. 

 
§ 5 

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 
 

1. Poplatková povinnosť fyzickej osoby vzniká dňom jej prihlásenia k trvalému alebo 
prechodnému pobytu v obci, alebo dňom vzniku tejto oprávnenia tejto osoby podľa 
ustanovenia § 4 odseku 2, písm. a. 

2. Poplatková povinnosť právnickej osoby vznikne dňom jej oprávnenia užívať nehnuteľnosť na 
území obce. 

3. Poplatková povinnosť podnikateľského subjektu vznikne dňom jeho oprávnenia užívať 
nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania. 

4. Poplatková povinnosť zaniká dňom, kedy pominú skutočnosti zakladajúce podľa bodov 1, 2, 
a 3 povinnosť na platenie poplatku. 

 
§ 6 

Ohlasovacia povinnosť poplatníka vzniku  
a zániku poplatkovej povinnosti 

 
Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok. Odo dňa, 

keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, je povinný ohlásiť 
správcovi poplatku: 
 
1. ak je poplatníkom fyzická osoba, ohlási obci nasledovné identifikačné údaje: 
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu. 
b) ak je poplatník súčasne osobou, uvedenou v § 4 ods. 2 ohlasuje údaje aj za všetkých 

poplatníkov s ktorými žije v spoločnej domácnosti ako aj za osoby, ktorých je zákonným 
zástupcom alebo opatrovníkom. 

2. Ak je poplatníkom podnikateľský subjekt alebo právnická osoba, ohlási obci svoj názov alebo 
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO) a adresu svojich 
prevádzok na území obce. Na dožiadanie vyplní a odovzdá obci formulár za platiteľa poplatku 
s údajmi o počtoch svojich zamestnancov. 

3. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak uistí že jeho povinnosť platiť 
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, 
že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 
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§ 7 
Sadzba poplatku a určenie poplatku 

 
1. Obec Radôstka stanovuje poplatok pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej „zákona č. 582/2004 Z. z.“): 

 
 a) za činnosti a náklady uvedené v § 77 ods. 1 písm. a), b), c), d) a e) zákona č. 582/2004 
Z. z. v súlade s ust. § 78 ods. 1 písm. b) zákona č.582/2004 Z. z. sadzbu poplatku 0,0384 
eura za osobu a kalendárny deň (14,00 eur/osoba/rok) s trvalým pobytom v obci 
a sadzbu poplatku 0,0192 eura za osobu a kalendárny deň (7,00 eur/osoba/rok) 
s prechodným pobytom v obci. Pre fyzickú osobu, ktorá nemá v obci trvalý ani 
prechodný pobyt, avšak je oprávnená na území obce užívať, alebo užíva nehnuteľnosť 
alebo jej časť, vrátane pozemkov je sadzba poplatku 0,0192 eura za osobu a kalendárny 
deň (7,00 eur/osoba/rok). 
b) Obec Radôstka stanovuje sadzbu poplatku pre poplatníka ak ide o právnickú osobu 
(podnikateľa), ktorá je na území obce vlastníkom alebo je oprávnená užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť na podnikanie sadzbu: poplatku 0,2110 EUR za osobu (77,00 Eur/1 osoba/1 
kalendárny rok). 
c) v súlade s ust. § 78 ods. 1 písm. c) zákona č.582/2004 Z. z. v znení neskorších zmien 
a doplnkov sadzbu poplatku 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez 
obsahu škodlivín. 

2.  Vývoz sa uskutočňuje 2 krát do mesiaca, v zimnom období 1 krát do mesiaca, spravidla  
v utorky.  

3.    Poplatok sa vyrubuje platobným výmerom a uhrádza sa naraz. 
 

 
§ 8 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi 

 
1. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako 

samostatný druh odpadu. 
2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými 

stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. 
3. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať, 

alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce. Taktiež je povinný: 
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na 

účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich 
systému zberu komunálnych odpadov v obci. 

4. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov 
a drobných stavebných odpadov zabezpečuje na území obce Radôstka právnická osoba, 
ktorá má na tento účel uzatvorenú zmluvu s obcou. V zmluve je riadne upravený spôsob 
a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade 
s týmto nariadením. 
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§ 9 
Komunálny odpad a jeho druhy 

 
Obec Radôstka na svojom území zabezpečuje a uskutočňuje zber a prepravu komunálnych 

odpadov za účelom ich zhodnotenie alebo zneškodnenia. 
 

Na uloženie komunálnych odpadov sú určené: 
a) veľkoobjemový kontajner,  
b) zberné nádoby 110 l, 
c) zberné nádoby 1100 l (areál cintorína). 

 
Vyhradené lokality - časový harmonogram zberu jednotlivých zložiek komunálneho 

odpadu bude občanom oznámený prostredníctvom úradnej tabule, miestneho rozhlasu a formou 
informačných letákov do domácnosti.  
 
 

§ 10 
Spôsob zberu komunálneho odpadu, separovaného odpadu, preprava a spôsob 

separovaného zberu 
 

1. Zberné nádoby a veľkoobjemové kontajnery sa používajú na území: 
a) pre občanov sú určené 110 l kuka nádoby (popolnice),  
b)      pre fyzické osoby a právnické osoby - podnikateľov sú určené 110 l kuka nádoby. 

2. Veľkoobjemové kontajnery sa používajú na uloženie objemového odpadu. 
3. Vyseparované zložky odpadu sa ukladajú do vriec. 
4. V stanovený deň sa vykladajú na odovzdanie pracovníkom obce Radôstka, za účelom ich 

zberu.  
5. Náklady spojené so zakúpením vriec, zvozom vriec a dotrieďovanie zozbieraných zložiek 

znáša obec.  
6. Zber sa vykonáva stálou výmenou - prázdne vrece za plné. 

 
§ 11 

Nakladanie s drobným stavebným odpadom 
 

1. Za drobný stavebný odpad na území obce Radôstka sa považuje stavebný odpad z drobných 

udržiavacích prác: 

o úpravy bytu, resp. domu, 

o  rekonštrukcie. 

2. Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť 

zhodnotiť. Zvyšnú časť je držiteľ povinný umiestniť do vopred nahlásených veľkoobjemových 

kontajnerov a podľa množstva vyplatiť na Obecnom úrade v Radôstke. 

3. Drobný stavebný odpad je zakázané umiestňovať do iných nádob. 
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§ 12 
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku 

 
1. Obec Radôstka určuje, že vyrubený poplatok podľa § 54 ods. 1 písm. a) a § 54 ods. 2 tohto 

nariadenia je splatný jednorazovo v plnej výške a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia         
právoplatnosti rozhodnutia. 

2. Poplatok sa môže uhradiť v hotovosti do pokladne Obecného úradu Radôstka alebo           
bezhotovostným prevodom na účet Obce Radôstka.  

3.   Poplatník označí platbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne: 
 
Variabilný symbol na poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
 
Konštantný symbol 

 
uvedený v rozhodnutí – číslo rozhodnutia, resp. súpisné číslo 
svoje identifikačné údaje 
308 
 

Číslo účtu vedeného vo Prima banka Slovensko, a.s., 
pobočka Čadca 

SK88 5600 0000 0077 0011 7009 

BIC kód banky KOMASK2X 

 

4.  Obec Radôstka určuje, že poplatok podľa tohto nariadenia poplatník uhradí v hotovosti priamo 
pracovníkovi Obce Radôstka na základe vystavenia príjmového pokladničného dokladu na 
zbernom mieste, pozemok – verejné priestranstvo pred obecným úradom, v kat. úz. Radôstka.  

5. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách 
určených obcou v rozhodnutí (dohode o splátkach), ktorým sa vyrubuje poplatok.  

 
 

§ 13 
Vrátenie poplatku 

 
1. Obec Radôstka vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi alebo zástupcovi 

poplatníka 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 hodnoverným dokladom, a to najmä dokladom o prihlásení sa na trvalý pobyt 
v inej obci na území Slovenskej republiky, dokladom o zrušení prechodného pobytu v obci 
Radôstka, dokladom o zrušení nájomnej zmluvy alebo úmrtným listom.  

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce, 
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, 

zánik práva užívania nehnuteľností a pod.). 
 

§ 14 
Zníženie poplatku 

 
1. Obec Radôstka na základe písomnej žiadosti poplatok zníži v zmysle § 83 ods. 2  zákona  

č. 582/2004 Z. z. za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe 
podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na 
území obce Radôstka: 

a) na sadzbu poplatku 0,0192 eura za osobu a kalendárny deň (7,00 eura/osoba/rok) pre 
fyzickú osobu, ktorá študuje mimo obce Radôstka (neplatí pre okres Čadca, KNM a Žilina) 
a býva dlhodobo na internáte; pracujúci mimo miesta trvalého bydliska, dlhodobo 
v zahraničí -  viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na 
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území obce Radôstka – treba predložiť originál potvrdenie o dennom štúdiu v zdaňovacom 
období mimo obce Radôstka alebo zhodné kópie s originálom, podnikateľ (fyzická osoba 
oprávnená na podnikanie) predloží originál zmluvu o dielo alebo originál dohodu  
o vykonaní práce s uvedením doby a miesta výkonu práce a originál doklad o ubytovaní 
alebo zhodné kópie s originálmi, originál potvrdenie od agentúry o výkone práce  
v zahraničí, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí s uvedením doby a miesta výkonu 
práce alebo zhodnú kópiu s originálom, originál potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone 
práce poplatníka v zahraničí s uvedením miesta výkonu práce a dokladom o ubytovaní 
alebo zhodnú kópiu s originálom.  

2. V prípade, že doklad podľa ods. 1/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné 
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné 
nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. 
príslušného kalendárneho roka podaním písomnej žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné 
doklady podľa ods. 1/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.  

4.  Z predloženého dokladu musí byť zrejmé, od kedy a do kedy sa poplatník v zdaňovacom            
období nezdržiava, alebo nezdržiaval na území obce Radôstka. 

5.   Pre jedného poplatníka je možné v zdaňovacom období poskytnúť jedno zníženie poplatku. 
6. Daňový subjekt si nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku uplatňuje za každé             

zdaňovacie obdobie zvlášť. 
 

§ 15 
Postup obce proti tvrdosti zákona 

 
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

 
§ 16 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radôstka zo dňa 5. 12. 2014. 
 

§ 17 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Radôstka. 
2. Obecné zastupiteľstvo obce Radôstka sa na tomto VZN uznieslo dňa 19. 02. 2016 

a nadobúda účinnosť dňom 9. marca 2016.   
 
 
V Radôstke, dňa 19. 02. 2016  
 
 

   Jaroslav Fekula  
                        starosta obce  


