
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb č. 2/2020, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb č. 5/2007 O určení ceny za 

odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosť a iných odberateľov 

 
Obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v znení neskorších zákonov sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení : 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb č. 2/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie Obce Láb č. 5/2007 O určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre 

domácnosť a iných odberateľov ( ďalej len „VZN č. 5/2007“)  

 

Článok I. 

 

VZN č. 5/2007 sa mení takto :  

 

1. Za Článok 7 sa vkladá nový článok 8, ktorý znie : 

 

Článok 8 

Poplatok za mimoriadne čistenie technických zariadení verejnej kanalizácie 

 

1. Obec ako vlastník a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie má právo producentovi 

fakturovať mimoriadne náklady spojené s čistením technických zariadení verejnej 

kanalizácie spôsobené užívaním verejnej kanalizácie, ktoré je v rozpore s pravidlami 

určenými týmto všeobecne záväzným nariadením. 

2. Do verejnej kanalizácie je zakázané vhadzovať predmety, ktoré svojím charakterom 

môžu spôsobiť poškodenie verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, najmä : 

hygienické potreby (vlhčené utierky, tampóny, vložky, plienky, obrúsky, a pod. ), 

chemické látky a ropné produkty (farby, riedidlá, lieky, rozpúšťadlá, sadra, lepidlá, 

motorové oleje, mazadlá, znečistený benzín, nafta, rôzne iné chemikálie, a pod.),  

biologický odpad (potraviny, neskonzumované jedlá, šupky, kosti, potravinárske tuky, 

oleje, masti, tráva, záhradný odpad, seno, slama, hnojovica, apod. ), nerozpustné 

materiály (plasty, PET fľaše, obaly, piesok, kamene, zvyšky stavebných materiálov, 

guma, kovy, konzervy, plechovky, handry, apod.) . 

3. Poplatok za mimoriadne čistenie technických zariadení verejnej kanalizácie sa 

stanovuje na 0,30 eur za m3 odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie. 

 

2. Ostatné články sa prečíslujú v poradí od 9 do 11. 

 

3. Ruší sa príloha k VZN č. 5/2007 – „Objednávkový list na vývoz a likvidáciu 

odpadových vôd“. 

 

Článok II. 

 

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Lábe 

dňa 11.06.2020. 

 

2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.7.2020.  

 

V Lábe, dňa 16.6.2020 

 

 

Marián Moravčík, v.r.  

       starosta obce  



Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb č. 2/2020, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce 

Láb č. 5/2007 O určení ceny za odvedenie a čistenie 

odpadovej vody pre domácnosť a iných odberateľov  

 
 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Lábe  dňa 11.06.2020 uznesením  

č. 17/2020 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 26.05.2020  

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Láb dňa 11.6.2020 

Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa 26.05.2020 

Návrh VZN  stiahnutý z internetovej stránky Obce Láb dňa 11.6.2020 

 

VZN vyvesené  na úradnej tabuli  Obce Láb dňa 16.6.2020 

VZN zverejnené na internetovej stránke Obce Láb dňa 16.6.2020 

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.7.2020 

 

 


