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Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 

 

obce Láb 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
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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   v y d á v a    toto  

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 

obce Láb o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobný stavebný odpad  

na rok 2012. 

 
 

§ 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). 

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

území obce Láb v roku 2012. 

 

§2 

Výška poplatku  
 

1./ Obec Láb určuje poplatok pre fyzickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa a právnicku osobu: 

0,013  € /liter /vývoz odpadovej nádoby. 

 

2./ Obec Láb určuje interval vývozu odpadových nádob na území obce: 

Počet osôb                                    Druh nádoby                        Intenzita vývozu 

1 osoba 110 l,120 l 1 x mesačne 

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

 

3./ Obec Láb určuje poplatok pre fyzickú osobu, ktorá  užíva nehnuteľnosť v extraviláne obce, 

nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt a nemá odpadovú nádobu vo výške 0,041 €/kalendárny 

deň. Počet vriec sa stanovuje na 5 ks/rok. 

 

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

takto: 

 máj - september 4 x za mesiac v pondelok 

 október- apríl prvý pondelok v mesiaci 

 

5./ Obec Láb určuje poplatok pre fyzickú osobu, ktorá  užíva nehnuteľnosť v intraviláne obce, 

nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt, fyzickú osobu podnikateľa alebo právnicku  osobu, 

ktorá využíva odpadovú nádobu v domácnosti vo výške 0,017 €/kalendárny deň. Počet vriec sa 

stanovuje na 5 ks/rok.  

 

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

písomne ohlási obci podiel na užívaní nádoby.  

 

7./ V prípade, že fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba nevlastní 

používanú odpadovú nádobu, obec vyrubí poplatok za prenájom nádoby s objemom 110 l, 120 

l, 240 l  vo výške          5 €/rok.   
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8./ Poplatok  sa stanovuje za kalendárny rok. 

 

 

§ 3 

Určenie poplatku   

 

1./ Poplatok sa určuje: 

a) pre poplatníka podľa  § 2 ods. 1 ako súčin sadzby, objemu zbernej nádoby a frekvencie 

vývozov, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych 

odpadov a drobných stavebných odpadov.  

b) pre poplatníka podľa § 2 ods.3 a ods. 5 VZN ako súčin sadzby poplatku a počtu 

kalendárnych dní v roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý 

pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je 

oprávnený užívať. 

 

 

§4 

Ohlasovacia povinnosť 

 

1./ Ak žije v domácnosti viacero poplatníkov, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných 

členov domácnosti prevziať na seba jeden z nich.  

  

2./ a) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo 

dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti, ako 

aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, ohlásiť obci: 

- svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého  alebo prechodného pobytu 

(ďalej len identifikačné údaje), ak je poplatníkom podnikateľ alebo právnická osoba  

názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo 

- identifikačné údaje iných osôb ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 

zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  

- údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, spolu 

s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje.  

    b) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, 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. 

    c) Ohlasovacia povinnosť sa uskutočňuje formou vyplnenia prílohy č.1 a doručením 

obecnému úradu v Lábe osobne alebo  poštou.  

 

3./ Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým  nastane skutočnosť: 

    a) fyzická osoba sa prihlási v obci na trvalý alebo prechodný pobyt, 

    b) fyzická osoba je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, 

pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, 

    c) fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať záhradu, vinicu, ovocný sad, 

trvalý  trávnatý porast na iný účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území obce 

okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako 

vodná plocha, 
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    d) právnická osoba je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na iný účel ako na podnikanie, 

    e) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na účel podnikania 

 

4./ Povinnosť platiť poplatok  zaniká ukončením niektorej zo skutočností uvedených v bode 3  

     § 4 tohoto VZN. 

  

5./ V prípade zániku povinnosti platiť miestny poplatok je platiteľ  poplatku povinný túto 

skutočnosť oznámiť na obecnom úrade v Lábe do 30 dní odo dňa keď nastane právna 

skutočnosť, že prestáva byť platiteľom. V prípade úmrtia platiteľa má túto povinnosť najbližší 

príbuzný alebo určená osoba. 

 

 

§5 

Oslobodenie a zníženie poplatku 

 

1./ Oslobodenie od poplatku obec Láb poskytne školám a školským zariadeniam za obdobie 

letných prázdnin od 1.7. do 31.8. daného roka. 

 

2./ Obec Láb vyrubený poplatok zníži o 3 €: 

a) fyzickej osobe, ktorá do 31.12. predchádzajúceho roka  dovŕši 70 rokov 

b) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP,ZŤP/S. 

 

3./ Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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 VZN. 

 

4./ Poplatník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosti, ktoré zakladajú nárok na zníženie 

poplatku do 31.januára. Úľava sa poskytne na základe predloženia  písomnej žiadosti a 

príslušných dokladov, ktoré potvrdzujú skutočnosti v bode 2./ ods. a) (doklad ZŤP, ZŤP/S ). 

Úľavy nemožno kombinovať. 

 

5./ Obec Láb môže na základe písomnej žiadosti poplatok odpustiť alebo znížiť i z iných 

závažných dôvodov ako sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch. O odpustení alebo znížení 

poplatku rozhodne starosta obce. 

 

 

 

§ 6 

Spôsob platenia poplatku 

 

1./ Poplatok stanovený do výšky 50 € je platiteľ povinný uhradiť  jednorazovo do 15 dní od 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
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2./ Poplatok je platiteľ povinný uhradiť na účet obce Láb,  v hotovosti do pokladne obecného 

úradu, poštovou poukážkou jednorazovo do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia, alebo v troch splátkach: 

             - prvá splátka   do 31.5. kalendárneho roka 

 - druhá splátka do 31.8. kalendárneho roka   

             - tretia splátka  do 31.10. kalendárneho roka 

 

 

 

 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

 

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

14.12.2011. 

 

2./ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012. Týmto sa  od 

1.1.2012 ruší VZN č. 4/2010 zo dňa 17.11.2010. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           PaedDr. Monika Valúchová 

                                                                                                      starostka obce 
 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Láb dňa:  29.11.2011 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Láb dňa:  14.12.2011 

VZN nadobúda účinnost dňa: 01.01.2012 
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Príloha č. 1                                                                                                                                                                                 

 

Obec Láb, Obecný úrad, 900 67 Láb č. 503 
 

Ohlasovacia povinnosť 
 

podľa všeobecne záväzného nariadenia Obce Láb č. 5/2011 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku  za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 

 

 

Meno a priezvisko poplatníka ..................................................................................................... 
 

Adresa nehnuteľnosti .................................................................................................................. 
 

Dátum narodenia .................................................rod.číslo........................................................... 

 

Identifikačné údaje osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 80 zákona č. 582/2004 o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  drobné stavebné odpady v znp.: 

 

Meno a priezvisko                                                                        Dátum narodenia 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Vývoz sa uskutočňuje prostredníctvom: 

A.S.A. Slovakia s.r.o. Zohor                       Tekos a.s., Malacky     

Počet vývozov     mesačne 

Počet nádob                                Objem nádoby........................................................... 

 

Poplatník si uplatňuje  úľavu na poplatku v zmysle prijatého VZN č.5/2011  z dôvodu: 
 

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

 

 
Ohlasovateľ svojim podpisom potvrdzuje, že všetky údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, 

ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov. 

 

 

Dátum:....................                                                         ............................................................... 
                                                                                       podpis ohlasovateľa 
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Príloha č. 2 

 

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu v roku 2012 

      

Druh nádoby              

(v litroch) 

Počet 

vývozov           

za rok Veľkosť ON 

Poplatok         

za rok v € 

Prenájom 

ON za rok  v 

€ 

Poplatok + 

prenájom ON 

za rok v € 

110 12 110 l 17,16 € 
  

  

110 26 110 l 37,18 € 
  

  

110 52 110 l 74,36 € 
  

  

120 12 120 l 18,72 € 5,00 € 23,72 € 

120 26 120 l 40,56 € 5,00 € 45,56 € 

120 52 120 l 81,12 € 5,00 € 86,12 € 

240 12 240 l 37,44 € 5,00 € 42,44 € 

240 26 240 l 81,12 € 5,00 € 86,12 € 

240 52 240 l 162,24 € 5,00 € 167,24 € 

 

 


