
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE LÁB č. 2/2021  
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A  
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VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Láb dňa 15.12. 2021 

VZN zverejnené na internetovej stránke Obce Láb dňa 15.12. 2021 

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022 

  



Všeobecne záväzné nariadenie obce Láb č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

 

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

v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a 

zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

Článok I 

Účel a predmet 

 

1. Obec Láb ako správca dane vyberá na spravovanom území, ktorým je celé územie obce Láb, 

miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (ďalej len poplatok za KO 

a poplatok za DSO). 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu,  

b) určenie spôsobu vyrubenia a podmienky platenia poplatku,  

c) stanovenie podmienok pre vrátenie, znížene a odpustenie poplatku.  

 

3. Poplatok sa platí za:  

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,  

d) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov 

podľa článku II písm. b) a c),  

e) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, od poplatníkov podľa článku II písm. a),  

f) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a  

g) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,  

h) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený 

množstvový zber drobného stavebného odpadu.  

 

4. Územie obce Láb sa pre účely určenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad delí na  

a) záhradkársku a rekreačnú oblasť (Lábske jazero, Bagrovisko, Feld, Nový majer), a  

b) obec. 

 

 

 

 



Článok II 

Poplatník 

 

1. Poplatok platí poplatník, ktorým je  

a) fyzická osoba, ktorá má v obci Láb trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na 

území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 

alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, 

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

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

vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),  

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území mesta na iný účel ako na podnikanie,  

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

území mesta na účel podnikania.  

 

2. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v článku II ods. 1 

a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.  

 

3. Ak viacero poplatníkov podľa článku II ods. 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 

povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z 

nich. Namiesto poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, preberá 

povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka 

nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia 

Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá 

za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.  

 

Článok III 

Sadzba poplatku 

 

1. Sadzba poplatku sa určuje v súlade s § 78 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. 

  

2. Obec Láb určuje poplatok za komunálny odpad pre fyzickú osobu, fyzickú osobu 

podnikateľa a právnickú osobu v obci v nasledovnej výške: 

a) pri dvojtýždennom vývoze (26 x ročne) 88,00 € za 120 litrovú nádobu na komunálny 

odpad,  

b) pri mesačnom vývoze (13 x ročne) 45,00 € za 120 litrovú nádobu na komunálny odpad, 

c) pri dvojtýždennom vývoze (26 x ročne) 175,00 € za 240 litrovú nádobu na komunálny 

odpad,  

d) pri mesačnom vývoze (13 x ročne) 88,00 € za 240 litrovú nádobu na komunálny odpad,  

e) pri dvojtýždennom vývoze (26 x ročne) 800,00 € za 1100 l nádobu na komunálny 

odpady  

f) pri mesačnom vývoze (13 x ročne) 400,00 € za 1100 litrovú nádobu na komunálny 

odpad. 



3. Obec Láb určuje poplatok za komunálny odpad pre fyzickú osobu, ktorá užíva nehnuteľnosť 

na území záhradkárskej a rekreačnej oblasti a nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt, vo 

výške 31,00 € / rok. Minimálny počet odobratých vriec za kalendárny rok je stanovený          

na 5 ks 120 litrových označených vriec na vývoz komunálneho odpadu. 

 

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

písomne ohlási obci podiel na užívaní nádoby do 31.01. príslušného kalendárneho roka alebo 

do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti alebo skutočnosti rozhodujúce na určenie 

poplatku.  

 

5. Obec Láb určuje poplatok za 120 litrové označené vrece, ktoré slúži na vývoz komunálneho 

odpadu v obci a o ktoré si poplatník, ktorý už má odpadovú nádobu na komunálny odpad 

požiada dodatočne, vo výške 3,40 € / 1 ks. 

 

6. Obec Láb určuje poplatok za drobný stavebný odpad vo výške 0,078 € / kg.  

 

Článok IV 

Oznamovacia povinnosť 

 

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

povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a :  

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 

pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa článku II 

ods. 3 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a  

b) ak je poplatníkom osoba podľa článku II ods. 1 písm. b) alebo písm. c) názov alebo 

obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a 

identifikačné číslo,  

c) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku;  

d) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa článku VII, predložiť aj doklady, 

ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.  

 

2. 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. Za zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku sa nepovažuje 

uplatnenie nároku na zníženie a odpustenie poplatku.  

 

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

poplatník možnosť nahlásiť do 31.1. príslušného kalendárneho roka alebo do 30 dní odo dňa, 

kedy nastala zmena skutočností dôležitých pre vyrubenie poplatku. 

 

 

 

 

 



Článok V 

Vyrubenie poplatku a splatnosť 

 

1. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie jeden kalendárny rok.  

 

2. Poplatok obec Láb vyrubí každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený 

poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

 

3. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú 

časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca 

príslušného zdaňovacieho obdobia.  

 

4. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí 

poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 2 alebo odseku 3.  

 

5. Poplatník v zmysle článku II ods. 1 písm. a) tohto nariadenia môže poplatok uhradiť na účet 

obce Láb maximálne v štyroch splátkach uvedených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje 

poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v 

splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. Poplatok je možné 

uhradiť aj v hotovosti do pokladne obecného úradu, avšak maximálne do výšky 300,- EUR.  

 

6. Pri vyrubení poplatku vychádza správca poplatku z posledných jemu známych údajov v čase 

vydávania rozhodnutia.  

 

Článok VI 

Určenie poplatku podľa pomôcok 

 

1. Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý si nesplní oznamovaciu povinnosť podľa 

článku IV, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.  

 

2. Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa ods. 1, správca 

dane určí poplatok podľa pomôcok. Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku 

podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v 

oznámení.  

 

3. Na postup správcu dane pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje daňový poriadok (§ 

48 ods. 3 až 5 a § 49 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov).  

 

Článok VII 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 

1. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla 

povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok 



na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, a to na základe dokladov preukazujúcich 

dôvod vrátenia poplatku. Takýmito podkladmi sú:  

a) potvrdenie o trvalom pobyte,  

b) pracovné povolenie,  

c) potvrdenie zamestnávateľa,  

d) potvrdenie o väzbe alebo nástupe výkonu trestu,  

e) úmrtný list.  

 

2. Správca dane poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré 

poplatník obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Takýmito dokladmi sú :  

a) potvrdenie o trvalom pobyte,  

b) pracovné povolenie,  

c) potvrdenie zamestnávateľa,  

d) potvrdenie o väzbe alebo nástupe výkonu trestu,  

e) potvrdenie o nástupe v reedukačnom zariadení,  

f) pobyt v zdravotníckom zariadení (ústav, liečebňa),  

g) potvrdenie o platbe poplatku v inom meste/obci,  

h) potvrdenie z internátu alebo ubytovne alebo predloženie nájomnej zmluvy, v ktorej je 

zahrnutý poplatok,  

i) potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo 

územia Slovenskej republiky. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so 

sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku 

alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a 

rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie 

statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má 

obec zriadený prístup.  

 

3. Správca dane môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 

zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.  

 

4. Poplatník si uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa ods. 2 podľa 

podmienok a na základe ustanovených podkladov najneskôr do 90 dní po skončení 

zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.  

 

Článok VIII 

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

 

1. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou 

osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady. 

 

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

Obecný dvor sa nachádza vo dvore obecného úradu súpisné číslo 282. 



 

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

dvore. 

 

4. Pracovník obecného úradu poverený na prevzatie drobného stavebného odpadu odovzdá 

poplatníkovi doklad o prevzatom množstve drobného stavebného odpadu. 

 

5. Poplatník na základe dokladu o prevzatom množstve DSO uhradí poplatok v hotovosti do 

pokladne obecného úradu do výšky max. 300,- EUR, o čom sa poplatníkovi vydá 

pokladničný doklad, alebo vkladom v prospech účtu správcu poplatku v peňažnom ústave. 

 

6. Poplatník platí poplatok za drobný stavebný odpad za skutočne odovzdané množstvo. 

 

Článok IX 

Postup obce proti tvrdosti zákona 

 

1. 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. O znížení alebo odpustení rozhoduje starosta obce. 

 

Článok X 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenia obce Láb  č. 2/2018 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Láb č. 11/2019. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

         Marián Moravčík, v.r. 

          starosta 


