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Všeobecne záväzné nariadenie č.   3/2015 

 

obce Láb 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na rok 2016. 
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Obec Láb v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov,  s ustanovením §83 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov ( ďalej zákon č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach) a §§ 80 a 81 zákona 

č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch)  u s t a n o v u j e    toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  3 /2015 

obce Láb o miestnom poplatku  

za zmesové komunálne odpady a drobný stavebný odpad  

na rok 2016. 

 

§ 1  

Úvodné ustanovenia 

 

1./ Obec Láb vyberá na spravovanom území, ktorým je celé územie obce Láb miestny 

poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (ďalej len poplatok za ZKO 

a poplatok za DSO). 

2./ Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a  vyberania poplatku 

na území obce Láb v roku 2016. 

3./ Základné náležitosti  o miestnom poplatku za KO  a poplatku za DSO sú ustanovené v §§ 

77 až 82 zákona č. 582/2004  Z.z. o miestnych daniach a v §§80 a 81 zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch. 

 

                                                                            §2 

Predmet úpravy VZN 

 

1./ Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho 

poplatku za KO a poplatku za DSO v zmysle splnomocňovacieho ustanovenia §83 zákona č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a §81 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 

2./ Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

     a/ stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu 

     b/ určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku 

     c/ stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 

3./ Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 

4./ Územie obce Láb sa pre účely určenia poplatku za zmesový komunálny odpad a drobný  

stavebný odpad delí na 2 časti:  

 

1) záhradkárska a rekreačná oblasť (Lábske jazero, Bagrovisko, Feld, Nový majer) a  

2) obec. 
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§3 

Množstvový zber 

 

1./ Na území obce Láb je zavedený množstvový zber pre fyzické osoby, pre právnické osoby 

a fyzické osoby – podnikateľov.  

2./ Obec Láb určuje interval vývozu odpadových nádob alebo zberu vriec s objemom 120 l 

pre množstvový vývoz  zmesového komunálneho odpadu na území obce : 

 

Počet osôb                                      Druh nádoby                             Intenzita vývozu 

1 osoba 110 l,120 l 1x mesačne 

2 - viac osôb 110 l,120 l, 240 l  2x mesačne, 4x mesačne 

 

§4 

Sadzby poplatku  

 

1./ Obec Láb určuje poplatok za zmesový komunálny odpad pre poplatníka v zmysle §77 ods. 

2 písm. a), b) a c) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov, 

v obci: 

0,014 € /liter /interval vývozu odpadovej nádoby. 

 

2./ Obec Láb určuje na území záhradkárskej a rekreačnej oblasti poplatok za komunálny odpad 

pre poplatníka v zmysle §77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach v znení 

neskorších predpisov vo výške 0,025 €/liter/interval vývozu. Minimálny počet odobratých vriec 

na rok sa stanovuje v počte 5 ks 120 litrových vriec s nálepkou, ktoré si poplatník vyzdvihne 

na obecnom úrade v Lábe v priebehu príslušného roka.  

3./ Obec Láb určuje interval vývozu odpadových vriec v záhradkárskej a rekreačnej oblasti 

takto: 

 máj - september 4 x za mesiac - v pondelok  

V ostatných mesiacoch môže poplatník podľa § 4 odsek 2/ uložiť vrecia s komunálnym 

odpadom na obecnom dvore v Lábe v čase úradných hodín obecného úradu. 

4./ Obec Láb určuje poplatok za zmesový komunálny odpad pre poplatníka v zmysle §77 ods. 2 

písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov v obci, a nemá 

odpadovú nádobu vo výške 0,014 €/liter/interval vývozu. Minimálny počet odobratých vriec 

za rok sa stanovuje 5 ks 120 litrových vriec s nálepkou, ktoré si poplatník vyzdvihne na 

obecnom úrade v Lábe v priebehu príslušného roka.  

5./ Obec Láb určuje poplatok za zmesový komunálny odpad pre poplatníka v zmysle §77 ods. 2 

písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov  vo výške 

0,014 €/liter/interval vývozu. Minimálny počet odobratých vriec za rok sa stanovuje 5 ks 120 

litrových vriec s nálepkou, ktoré si poplatník vyzdvihne na obecnom úrade v Lábe v priebehu 

príslušného roka.  

5./ Ak viacero podnikateľov užíva spoločnú zbernú nádobu, vlastník alebo nájomca nádoby 

písomne ohlási obci podiel na užívaní nádoby do 31.1. príslušného kalendárneho roka.  
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7./ Obec Láb určuje poplatok za drobný stavebný odpad vo výške 0,078/kg. 

 

§ 5 

Postup obce pri vyrubení poplatku za zmesový komunálny odpad a splatnosť poplatku 

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

povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť údaje rozhodujúce na 

určenie poplatku. 

2./ Ak poplatník požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona 582/2004 

o miestnych daniach, predloží doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku 

do 31.1. príslušného kalendárneho roka. 

4./ 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 

tieto nastali. 

5./ Zmenu objemu a intervalu vývozu odpadovej nádoby na príslušný kalendárny rok má 

poplatník možnosť nahlásiť do 31.1. príslušného kalendárneho roka. 

6./ Obec určí platenie poplatku jednorazovo alebo v splátkach, pričom splátky poplatku sú 

splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa určuje poplatok. 

 

§6 

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku za zmesový komunálny odpad. 

 

1./ Poplatníci platia poplatok na základe rozhodnutia doručeného osobou poverenou obcou 

alebo poštovým doručovateľom. 

2./ Poplatok je možné uhradiť: 

       a/ bezhotovostným prevodom alebo 

       b/ hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo 

       c/ hotovostnou platbou v pokladni obecného úradu v Lábe. 

 

 

§7 

Postup obce pri vyrubení poplatku za drobný stavebný odpad a splatnosť poplatku 

1./ Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác   

zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom (poplatník v zmysle §77 ods. 2 písm. a) 

zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov). Tento odpad vzniká pri 

prácach na nehnuteľnostiach ako sú domy, chaty, záhrady, ploty, múriky a pod. Ide o stavby, 

pri ktorých stačí iba ohlásenie na stavebnom úrade a nie je potrebné stavebné povolenie alebo 

ohlásenie podľa §55 a §56 stavebného zákona.  

 

2./ Fyzická osoba môže uložiť drobný stavebný odpad za odplatu na obecnom dvore obce. 

Obecný dvor sa nachádza vo dvore obecného úradu s.č. 282. 
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3./ Obec Láb stanovuje otváracie hodiny na obecnom dvore  na preberanie drobného 

stavebného odpadu: 

                            Utorok     od   8.00 hod.   do   9.00 hod. 

                            Streda      od 16.00 hod.   do 17.00 hod.  

                            Štvrtok     od   8.00 hod.   do   9.00 hod. 

 

§8 

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri drobnom stavebnom odpade. 

 

1./ Pracovník obecného úradu preberie drobný stavebný odpad od poplatníka na obecnom 

dvore. 

2./ Pracovník obecného úradu poverený na prevzatie drobného stavebného odpadu odovzdá 

poplatníkovi doklad o prevzatom množstve drobného stavebného odpadu. 

3./ Poplatník na základe dokladu o prevzatom množstve DSO uhradí poplatok v deň 

odovzdania DSO v hotovosti do pokladne obecného úradu správcovi dane, o čom sa 

poplatníkovi vydá pokladničný doklad. 

4./ Poplatník platí poplatok za drobný stavebný odpad za skutočne odovzdané množstvo. 

5./ Obec Láb stanovuje pre účely prevzatia drobného stavebného odpadu, že 1m3 = 128 kg. 

 

§9 

 Vrátenie poplatku za zmesový komunálny odpad 

 

1./ Obec 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./ 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 nehnuteľnosti a pod.) 

 

§10 

Zníženie poplatku za zmesový komunálny odpad 

1./ Poplatok sa zníži tým poplatníkom s trvalým alebo prechodným pobytom v obci, ktorí sa 

časť roka zdržiavajú mimo územia obce a preukážu sa uhradením poplatku za odpad v mieste, 

v ktorom sa zdržiavajú. Ak je poplatník mimo obce počas celého roka, jeho poplatková 

povinnosť bude nulová po predložení dokladu, že uhradil poplatok v mieste pobytu za celý 

rok. To sa nevzťahuje na majiteľov nehnuteľností mimo obce Láb, ktorým daná obec vyrubila 

poplatok na základe svojho všeobecne záväzného nariadenia. Predkladané doklady nie je 

možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.  

2./ Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku  do 31. 01. 

príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady 

podľa ods. 1./, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. 
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§11 

Postup obce proti tvrdosti zákona 

Obec Láb môže na základe žiadosti poplatníka  na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 

zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť v odôvodnených prípadoch, ak žiadateľ o to 

písomne požiada najneskôr do 31.01. príslušného kalendárneho roka. O znížení alebo 

odpustení rozhoduje starosta obce. 

 

§ 12 

Záverečné ustanovenia 

 

1./ Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Lábe dňa               

14.12. 2015 

 

2./ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016. 

 

3./ Týmto sa  od 1.1.2016  ruší VZN č. 3/2014  zo dňa 05.11.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Marián Moravčík 

                                                                                                         starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Láb dňa: 24.11.2015 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Láb dňa:  15.12.2015 

VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2016 

 

 
 

 


