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Návrh 

 

Všeobecne záväzné nariadenia č. ........2019 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb č. 5/2017 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Láb 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Láb na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

    Všeobecne záväzné nariadenia č. ........2019 ,ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie Obce Láb č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Láb( ďalej len „VZN č.5/2017“) 

 

 

Článok 1 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb č. 5/2017 v znení účinnom dňa 1.1.2018 sa mení takto :  

 

1. V §6a ods.1./ sa jeho doterajšie znenie ruší a nahrádza sa novým: 

 

„V obci je zavedený množstvový zber odpadov do zberných nádob a vriec na celom 

území obce. Obec týmto nariadením určuje povinnosť pôvodcom odpadov na jeho 

území zapojiť   sa do tohto zberu.  

Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu zberné nádoby: 

110 l nádoba s vývozným intervalom 12 x ročne, 26 x ročne 

            120 l nádoba s vývozným intervalom 12 x ročne, 26 x ročne  

            240 I nádoba s vývozným intervalom 12 x ročne, 26 x ročne  

          1100 1 kontajner s vývozným intervalom 12 x ročne, 26 x ročne 

            120 1 čierne vrece“ 

 

2. V §6a sa ruší ods.2  

3. V §6a ods.3./ sa  na konci textu dopĺňa text: „ 1100 l. odpadová nádoba  104,92 €/rok“   

 

4. V § 6a ods. 5./ sa vypúšťajú slová „v Prílohe č.1 tohto VZN“ 

 

5. V § 6a sa ruší ods.8./ 

 

6. V §15 sa za ods. 4. dopĺňa nový ods. 5 , ktorý znie nasledovne:  

 

„5./Obec umožní uložiť   miešaný objemný odpad  do veľkokapacitných kontajnerov , 

ktoré sú umiestnené na obecnom dvore .Množstvo a poplatok je stanovený na fúrik, 

malý vozík, prívesný vozík.“                                                      
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7. V § 20 ods. 2./ sa jeho doterajšie znenie ruší a nahrádza sa novým : 

„2./Obec Láb stanovuje otváracie hodiny na obecnom dvore  : 

 

                            Streda     od  15.00 hod.   do 18.00 hod. 

                            Sobota    od    8.00 hod.   do 11.00 hod.“  

 

Čl. 2 

 

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

dňa      ............................................... 

 

2./ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Marián Moravčík 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Láb dňa: 26.11.2019   

Návrh VZN vyvesený na web stránke obce Láb dňa:    26.11.2019 

 

 

 
 


