
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE LÁB č. xx/2022, KTORÝM SA MENÍ 

A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LÁB Č. 2/2021  

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY  

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

 

 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa ............... uznesením č. ................ 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 30.11.2022 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Láb dňa ............... 

Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa 30.11.2022 

Návrh VZN stiahnutý z internetovej stránky Obce Láb dňa ................... 

VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Láb dňa ................ 

VZN zverejnené na internetovej stránke Obce Láb dňa ................. 

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01. 2023 

  



Všeobecne záväzné nariadenie obce Láb č. xx/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 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 č. xx/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Láb č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 

Článok I 

Všeobecne záväznom nariadení č. xx/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Láb č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady zo dňa 14.12.2021 sa mení a dopĺňa takto: 

 

 

Článok III - Sadzba poplatku znie: 

 

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) 96,80 € za 120 litrovú nádobu na komunálny 

odpad,  

b) pri mesačnom vývoze (12 x ročne) 49,50 € za 120 litrovú nádobu na komunálny odpad, 

c) pri dvojtýždennom vývoze (26 x ročne) 192,50 € za 240 litrovú nádobu na komunálny 

odpad,  

d) pri mesačnom vývoze (12 x ročne) 96,80 € za 240 litrovú nádobu na komunálny odpad,  

e) pri dvojtýždennom vývoze (26 x ročne) 880,00 € za 1100 l nádobu na komunálny 

odpady  

f) pri mesačnom vývoze (12 x ročne) 440,00 € 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 34,10 €/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 3,74 €/1 ks. 

 

6. Za drobný stavebný odpad bez škodlivín sa platí poplatok na obecnom úrade pred jeho 

odovzdaním na obecný dvor. 

Množstvo    Prepočítaná hmotnosť  Poplatok 

1 fúrik     cca 40 kg   3,60 Eur 

1 malý vozík (kára)   cca 80 kg   7,20 Eur 

1 prívesný vozík(malý)   cca 240 kg   21,60 Eur 

 

Za miešaný objemný odpad uložený do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené 

na obecnom dvore sa určuje: 

Množstvo     Poplatok 

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), ktorý 

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

prevzatý. 

 

 

Článok II 

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Láb č. 2/2021 zo dňa 14.12.2021 

zostávajú v platnosti. 

 

Článok III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa 

...................., uznesením č. ............/2022. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2023. 

 

 

 

 

 

 

         Bc. Štefan Fogl, v.r. 

         starosta obce Láb 


