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Všeobecne záväzné nariadenia č. 11/2019, ktorým sa mení Všeobecne 

záväzné nariadenie Obce Láb č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

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

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 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 v znení 

neskorších predpisov (ďalej zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch) sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení : 

 

Všeobecne záväzné nariadenia č. 11/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Láb č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

( ďalej len „VZN č. 2/2018“)  

 

Článok I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení účinnom dňa 1.1.2019 sa mení takto :  

 

1. V §3 ods.2./ sa mení „interval vývozu komunálneho odpadu 1x mesačne, 2 x mesačne, 

4 x mesačne“ na interval vývozu 12x ročne, 26 x ročne  

 

2. V § 4 sa v ods.1./ sa mení „suma 0,018€ /liter/interval vývozu“ na sumu 0,025 €/liter/interval 

vývozu  

 

3. V § 4 sa v ods.2./ sa mení „suma 0,033€ /liter/interval vývozu“ na sumu 0,045 €/liter/vrece  

 

4. V § 4 sa v ods.4./ sa mení „suma 0,018€ /liter/interval vývozu“ na sumu 0,025 €/liter/vrece  

 

5. V § 4 sa v ods.5./ sa mení suma 0,018€ /liter/interval vývozu“ na sumu 0,025 €/liter/vrece  

 

6. V § 4 sa v ods.7./ sa mení poplatok za 120 l. označené vrece zo „sumy 2,16 € /ks“ na sumu  

3,- €/vrece  

 

7. V § 4 sa v ods.8./ sa jeho doterajšie znenie ruší a nahrádza sa novým:  

 

„Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad sa určuje vo výške 0,078 EUR/kg drobných 

stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatok sa platí na obecnom úrade pred ich 

odovzdaním na obecný dvor“  

Množstvo       Prepočítaná hmotnosť  

1 fúrik        40 kg 3,12 Eur  

1 malý vozík (kára)      80 kg 6,24 Eur 

1 prívesný vozík(malý)     240 kg 18,72 Eur.“ 

 

8. V § 4 sa za ods.8./ dopĺňa nový ods.9./, ktorý znie nasledovne:  

 



„Sadzba poplatku za miešaný objemný odpad uložený do veľkokapacitných kontajnerov , 

ktoré sú umiestnené na obecnom dvore sa určuje :  

Množstvo  

1 fúrik        2,50 Eur  

1 malý vozík (ručný-kára)     5,00 Eur  

1 prívesný vozík(malý)   15,00 Eur  

Jeho množstvo a druh odpadu je povinný oznámiť na Obecný úrad Láb a vopred uhradiť 

poplatok za uloženie formou zakúpenia žetónu podľa množstva (objemu) v zmysle čl.5, ktorý 

odovzdá zamestnancovi obce na obecnom dvore. Bez preukázania úrady nebude odpad 

prevzatý.“  

 

9. V § 5 ods.4./ sa jeho doterajšie znenie ruší a nahrádza sa novým:  

 

„Zmenu objemu a intervalu vývozu odpadovej nádoby na príslušný kalendárny rok má 

poplatník možnosť nahlásiť raz ročne s účinnosťou od 1.dňa nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca po doručení oznámenia o zmene na predpísanom tlačive.“  

10. V § 7 ods. 3./ sa jeho doterajšie znenie ruší a nahrádza sa novým : 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.  

 

 

Článok II. 

 

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

dňa 16.12.2019. 

 

2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.  

 

 

 

 

V Lábe, dňa 16.12.2019 

 

 

 

 

Marián Moravčík  

starosta obce 


