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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KEŤ 

č. 3/2021 

O URČENÍ NÁLEŽITOSTÍ MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD 

A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD  

 

 

  

podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Keti podľa  § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona SNR č. 369/199O Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s  § 2 ods.2 a §§ 77 – 83 zákona NR 

SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení zmien a doplnkov (ďalej len „zákon“) a zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o odpadoch),  

vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie). 

 

§ 1 

Základné ustanovenia 

 

1.  Obec Keť (ďalej len „obec“) týmto nariadením ustanovuje miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), stanovuje sadzbu 

a určenie poplatku, oznamovaciu povinnosť, vyrubenie poplatku a jeho splatnosť, určenie 

poplatku podľa pomôcok, podmienky vrátenia, zníženia a odpustenia poplatku alebo jeho 

pomernej časti, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti súvisiace s týmto poplatkom. 

2. Poplatok sa platí za1: 

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; pričom rozšírená zodpovednosť výrobcov sa vzťahuje na 

vyhradené výrobky – elektrozariadenia, akumulátory a batérie, pneumatiky, vozidlá, 

obaly, neobalové výrobky2, 

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek 

komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 

                                                
1 § 77 ods. 1 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
2 Podľa § 27 ods. 2,3 zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, § 9 až § 21 a Prílohy č. 7 a 16 Vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 
o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 
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e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitných predpisov3 

f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom 

g) náklady na likvidáciu odpadu z cintorínov na územý obce Keť 

3. Ak nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je4: 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a ktorá je na 

území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 

alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, 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 účely podnikania. 

4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu dane vyberá a za vybraný 

poplatok ručí5: 

a) Vlastník nehnuteľnosti, ak je n ehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 

spoluvlastníkov alebo 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“). 

c) Vlastníkovi nehnuteľnosti ktorý nemá trvalý alebo prechodný pobyt v obci 

a nevyužíva možstevný zber, odpustí poplatok za odpad správca dane. 

5. Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok. 

6. Obec do poplatku podľa ods. 2 nezahrnula6: 

a) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, 

b) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych 

odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 

c) Náklady na zabezpečenie kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad. 

7. Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad vychádzala zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom 

a drobným stavebným odpadom vrátane nákladov uvedených v ods. 27. 

                                                
3 § 59 ods. 8 zák. č. 79/2015 Z.z. 
4 § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. 
5 § 77 ods. 5 zák. č. 582/2004 Z.z. 
6 Podľa § 77 ods. 9 zák. č. 582/2004 Z.z. 
7 Podľa § 81 ods. 12, ods. 10 zák. č. 79/2015 Z.z.; § 77 ods. 1 zák. č. 582/2004 Z.z. 
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8. Do miestneho poplatku obec nemôže zahrnúť náklady triedeného zberu oddelene 

zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane 

zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore – tieto náklady znášajú výrobcovia 

vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí 

zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v obci8. 

9. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije obec 

výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov 

a drobných stavebných odpadov9. 

 

§ 2                                                                                                                                                                        

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 

 

1) Poplatková povinnosť10 vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 1 ods. 3, písm. 

a), b), c) tohto nariadenia, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú 

časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca 

príslušného zdaňovacieho obdobia.11 

 

§ 3                                                                                                                                                          

Oznamovacia povinnosť12 

 

1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 

povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 

a) Uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu 

prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu13 

aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom právnická 

osoba14, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné 

číslo, 

b) Uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 

2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti 

v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, 

kedy zmeny nastali – na tlačivách správcu dane (príloha č. 1 a č. 2 tohto nariadenia). 

 

                                                
8 Podľa § 81 ods. 12, ods. 11 zák. č. 79/2015 Z.z. 
9 Podľa § 81 ods. 12 zák. č. 79/2015 Z.z. 
10 § 77 ods. 8 zák. č. 582/2004 Z.z. 
11 § 81 ods. 2 zák. č. 582/2004 Z.z. 
12 § 80 zák. č. 582/2004 Z.z. 
13 § 77 ods. 7 zák. č. 582/2004 Z.z. 
14 § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zák. č. 582/2004 Z.z. 
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§ 4                                                                                                                                                             

Množstvový zber15 

 

1) Na území obce je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu. 

2) Používané zberné nádoby na množstvový zber sú 120 l, 240 l, 1100 l. 

3) Frekvencia vývozu zberných nádob je určená v obci 1 krát za dva týždne. 

4) Poplatník využívajúci množstvový zber je povinný ohlásiť skutočnosti ovplyvňujúce 

výšku poplatku pre množstvový zber pre príslušný kalendárny rok (zvolenú frekvenciu 

vývozu) v lehote do 31. januára na tlačive „Ohlásenie skutočností ovplyvňujúcich 

stanovenie výšky poplatku za množstvový zber komunálneho odpadu“ vydanom obcou 

a zverejnenom na webovom sídle obce (príloha č. 2). Zmeny ovplyvňujúce výšku 

poplatku, ktoré nastanú v priebehu roka je poplatník povinný nahlásiť podľa § 3 tohto 

nariadenia. 

5) Zber vriec s komunálnym odpadom je zakázané. 

§ 5                                                                                                                                                                         

Sadzby poplatku16 

 

1)  Obec stanovuje pri množstevnom zbere sadzbu poplatku: 

a) pri 120 l objeme nádoby 0,02916 €/liter komunálnych odpadov, 

b) pri 240 l objeme nádoby 0,02916 €/liter komunálnych odpadov, 

c) pri 1100 l objeme nádoby 0,02916 €/liter komunálnych odpadov. 

2) Sadzba poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu    

(DSO)  je 0,045 € za 1 kg DSO. 

 

§ 6                                                                                                                                                                     

Určenie a vyrubenie poplatku17 

 

1) Pri určení poplatku vychádza správca poplatku z predloženého Ohlásenia skutočností 

ovplyvňujúcich stanovenie výšky poplatku za množstvový zber komunálneho odpadu, 

údajov  evidencie ohlasovne, inak z údajov, ktoré sú mu známe v čase určenia poplatku. 

2)  

Poplatníkovi, ktorý sa prihlásí do množstvového zberu, vydá obec Rozhodnutie o určení 

poplatku .  

3) Určenie poplatku pri množstvovom zbere: 

                                                
15 § 80 ods. 8 zák. č. 79/2015 Z.z. 
16 § 78 zák. č. 582/2004 Z.z. 
17 § 79 a § 81 zák. č. 582/2004 Z.z. 
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(poplatok = sadzba poplatku x objem používanej nádoby x počet nádob x počet 

vývozov)18 

Tabuľka výpočtu poplatku 

objem 

nádoby 

(a) 

počet 

nádob 

(b) 

frekvencia 

zvozu (c) 

sadzba 

(d) 

poplatok 

v EUR 

(a.b.c.d) 

120 1 13 0,02916 45,49 

120 1 26 0,02916 90,98 

120 2 13 0,02916 90,98 

120 2 26 0,02916 181,96 

240 1 13 0,02916 90,98  

240 1 26 0,02916 181,96  

1100 1 13 0,02916  416,99 

1100 1 26 0,02916 833,98 

 

§ 7                                                                                                                                                                    

Určenie poplatku podľa pomôcok19 

 

1) Obec písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 3 tohto 

nariadenia na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia, ako 8 dní. 

2) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa ods. 1), obec 

určí poplatok podľa pomôcok. 

3) Obec oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia 

určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení. 

4) Na postup obce pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.20 

 

§ 8                                                                                                                                                                       

Splatnosť poplatku 

 

1) Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa § 6  je určená nasledovne: 

a) Majiteľ alebo nájomník nehnuteľnosti je povinný predplatiť najmenej 28,00  € 

poplatok za rok a za jednu kuka nádobu, ktorá bude vybavená s bezkontaktným RFID 

čipom 

b) Poplatok do 28 € je splatný naraz do 15 dní od doručenia Rozhodnutia o určení 

poplatku, 

                                                
18 Podľa § 79 ods. 1 zák. č. 582/2004 Z.z. 
19 Podľa § 81a zák. č. 582/2004 Z.z. 
20 § 48 ods. 3 až 5 a § 49 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) 
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c) Zálohu na poplatok nad 28 € je potrebné splatiť naraz do 15 dní od doručenia 

Rozhodnutia, ďalšiu čiastku je možné splatiť v štvrťročných  rovnakých splátkach. 

- Prvá splátka do 15 dní od doručenia oznámenia, 

- Druhá splátka do 30. marca príslušného kalendárneho roka 

- Tretia splátka do 30. júna príslušného kalendárneho roka, 

- Štvrtá splátka do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. 

d) Obecný úrad ak zistí, že poplatník nemá načipované nádoby, tak uloží pokutu 

poplatníkovi do výšky dvojnásobku ročného poplatku za danú kuka nádobu.  

 

2) Poplatok je možné zaplatiť: 

a) Bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet obce, 

b) Platobnou kartou prostredníctvom terminálu v kancelárii prvého kontaktu, 

c) V hotovosti v pokladni kancelárie prvého kontaktu. 

 

§ 9 

Vrátenie poplatku 

 

1) Ak poplatnik uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok 

poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o zániku poplatkovej 

povinnosti, vrátane dokladov preukazujúcich zánik, príp. zníženie poplatkovej povinnosti 

alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou 

určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. 

2) Správca poplatku nie je povinný vrátiť preplatok nižší ako 3 €.  

 

 

§ 10                                                                                                                                                                    

Zníženie alebo odpustenie poplatku 

 

1) Obec k 1. januáru zdaňovacieho obdobia zníži poplatok podľa § 6 tohto nariadenia: 

 

O 25 % obyvateľovi obce - poplatníkovi podľa § 1 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia, 

ktorou je fyzická osoba staršia ako 62 rokov osamelo žijúca; k uvedenému nie je 

potrebné dotknutou osobou podávať obci žiadosť. (zo základnej sadzby 28,00 Eur - 25%  

zníženie poplatku, osemkrát vývoz 120 l kuka nádoby) 

2)  odpustí poplatok školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom. 
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3) Zníženie poplatku podľa odseku 2) nebude poskytnuté poplatníkovi, ak má poplatník voči 

obci ako správcovi dane nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 

 

 

§ 11                                                                                                                                                                       

Správa poplatku21 

Správu poplatku vykonáva obec. Správou poplatku nie je možné poveriť iné právnické osoby 

alebo fyzické osoby. 

 

 

§ 12 

Konanie 

 

V konaní miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa postupuje podľa 

zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zmien a doplnkov. 

 

 

§ 13 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Keti dňa 

....12.2021 uznesením č...., platnosť nadobúda 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej 

tabuli obce a účinnosť od 1. januára 2022. 

(2) Zároveň sa ruší VZN o určení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady zo dňa 14.12.2019 VZN č. 3/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Attila Farkas 

                                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

                                                
21 § 99 ods. 2 a 4 zák. č. 582/2004 Z.z.; § 2 písm. b), § 4 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
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príloha č. 1 

 

Oznámenie vzniku, zániku aleby zmeny 

k miestnemu  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

podľa zák.č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

Fyzické osoby 

 

Poplatník: 

Meno a priezvisko:    Titul: 

Rodné priezvisko:    rodné číslo: 

Adresa na doručovanie písomností: 

Telefón:     email: 

 

Identifikácia vzťahu poplatníka k nehnuteľnosti: 

trvalý pobyt  prechodný pobyt  túto užíva  iné právo užívať 

 

Identifikácia nehnuteľnosti: 

Adresa:   parc. číslo:   LV č. 

 

 

Údaje o ostatných poplatníkoch: 

p.č. Meno, priezvisko Rodné číslo Druh pobytu 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

  

Počet a typ nádob používaných v domácnosti na zmesový komunálny odpad: ................... 

 

V súlade s § 77 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2021, 

poplatok v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti, 

prípadne zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo 

správca súhlasí. 

 

 

 

 

Zmeny 

Meno, priezvisko Rodné číslo Popis zmeny Dátum vzniku 



 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE             

OBCE Keť 

č. 3/2021 

o určení náležitostí miestneho poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Účinnosť: 01.01.2022 

Strana  10 z 13 

 

 

poplatníka (narodenie, úmrtie, 

prisťahovanie, 

odsťahovanie...) 

zmeny 

    

    

    

 

Výpočet poplatku: 

 

poplatok = sadzba poplatku x objem používanej nádoby x počet nádob x počet vývozov 

 

Vyhlásenie poplatníka: 

Svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zodpovedá za 

prípadné škody, ktoré vznikli uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov. 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

ákonov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených 

v oznámení. 

 

 

Dátum:     Podpis poplatníka: 

 

 

 

 

 

Zánik daňovej povinnosti z dôvodu: 

.................................................................................................. 

 

 

Dátum zániku:    Podpis poplatníka 
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Príloha č. 2 

 

Ohlásenie skutočností ovplyvňujúcich stanovenie výšky poplatku  

za množstvový zber komunálneho odpadu 

 

Fyzické osoby 

 

Poplatník: 

Meno a priezvisko:    Titul: 

Rodné priezvisko:    rodné číslo: 

Adresa na doručovanie písomností: 

Telefón:     email: 

 

Identifikácia vzťahu poplatníka k nehnuteľnosti: 

trvalý pobyt  prechodný pobyt  túto užíva  iné právo užívať 

 

Identifikácia nehnuteľnosti: 

Adresa:   parc. číslo:   LV č. 

 

Právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ 

 

Poplatník: 

Názov:      IČO:   DIČ: 

Adresa: 

Adresa prevádzky: 

Kontaktná osoba zodpovedná za prevádzku: 

Telefón:     email: 

 

Počet používaných nádob 120 l ......................... ks/rok 

    240 l ......................... ks/rok 

    1100 l ....................... ks/rok 

 

Vývoz*: 

 

01/2020 1  2   07/2020 1   2   

02/2020 1   2   08/2020 1   2 

03/2020 1   2   09/2020 1   2  

04/2020 1   2   10/2020 1   2  

05/2020 1   2   11/2020 1   2 

06/2020 1   2   12/2020 1   2   

 

 

Vysvetlivky: určený počet zakrúžkujte. 

Pozn.: Počet nádob si zvoľte tak, aby ste pri Vami zvolenej frekvencii vývozu bol dostatočný. 

Používať vrecia, prípadne ďalšie nespoplatnené nádoby nie je dovolené. V prípade potreby je 
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možné frekvenciu vývozu kombinovať (napr. letné, zimné obdobie). Nádoby budú  vyvážané len 

načipované. Prípadné otázky adresujte na: info@ket.sk, dane@ket.sk  

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že uvedené údaje o počte nádob a ich objeme sú pravdivé 

a frekvencia vývozu zodpovedá skutočným potrebám dotknutej prevádzky/domácnosti. Som si 

vedomý, že tieto údaje majú vplyv na stanovenie výšky poplatku, môžu byť správcom dane 

kontrolované a zistené nezrovnalosti môžu byť sankcionované. 

 

 

 

 

 

Vyplnil:    Podpis, dátum,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ket.sk
mailto:dane@ket.sk
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Príloha č. 3 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov/poučenie 

 

Prevádzkovateľ:  Obec Keť  

 

Ja, (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu: 

 

 

Dávam týmto súhlas ako dotknutá osoba podľa § 13 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“) so 

spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: 

 

o meno 

o  priezvisko 

o  dátum narodenia 

o  rodné číslo 

o  adresa trvalého pobytu 

o  číslo občianskeho preukazu 

o  číslo telefónu 

o  emailová adresa 

 

*výber označ 

 

v dokumente spracovávanom obcou Keť a súhlas s uložením mojich vyššie uvedených 

osobných údajov po dobu podľa Registračného plánu obce Keť. 

 

Poučenie: 

V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať 

súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv 

na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jej odvolaním; pred 

poskytnutí súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá 

osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. 

 

 

V Keti , dňa: 

 

 

 

 

        Podpis dotknutej osoby 
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