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schválené Obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa 15.12.2022 uznesením č. 59/2022 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 30.11.2022 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Láb dňa 15.12.2022 

Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa 30.11.2022 

Návrh VZN stiahnutý z internetovej stránky Obce Láb dňa 15.12.2022 

VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Láb dňa 16.12.2022 

VZN zverejnené na internetovej stránke Obce Láb dňa 16.12.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01. 2023 

  



Všeobecne záväzné nariadenie obce Láb č. 4/2022, 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. 4/2022, 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 záväzné nariadenie č. 4/2022, 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 odsek 6 znie: 
 

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 

15.12.2022, uznesením č. 59/2022. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2023. 

 

 

 

 

 

 

         Bc. Štefan Fogl, v.r. 

         starosta obce Láb 


