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Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubá

č. 4/2022

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubá č. 5/2020 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na

území obce Ľubá

Návrh VZN: -   vyvesený na úradnej tabuli obce pred schválením dňa: 24.11.2022
- Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 24.11.2022
- zverejnený na web stránke obce dňa: 24.11.2022

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do:  4 .12.2022

Doručené pripomienky (počet):0

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 13.12.2022

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: 13.12.2022

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa: 28.12.2022

VZN schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 10.12.2022
Uznesením číslo 2/2022 bod 4 písm. b)

VZN nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2023



čl. I

§ 13 Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

bod 2  zruší sa pôvodný text, ktorý sa nahrádza textom v nasledovnom znení:

„Na území obce sa zavádza množstvový zber komunálneho odpadu pre:

a, fyzické osoby - občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
alebo ktorí sú na území obce oprávnení užívať 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

b, fyzické osoby oprávnené na podnikanie
c, právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na území obce.“

 bod 4  zruší sa pôvodný text, ktorý sa nahrádza textom v nasledovnom znení

„Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu zberné nádoby v objeme 120 litrov alebo 
240 litrov.“

bod 5 posledná veta znie nasledovne:

„Poplatok za 1 zbernú nádobu v objeme 120 l alebo 240 l je stanovený vo výške obstarávacej ceny 
zbernej nádoby vrátane DPH.“

dopĺňa sa § 13 o  bod 10 v znení:

„Odvoz odpadu pri množstvovom zbere zmesového komunálneho odpadu je zabezpečený na 
základe označenia nádoby s príslušnými páskami, ktoré pôvodcom odpadu poskytuje Obecný úrad 
v Ľubej po zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“ 

dopĺňa sa § 13 o  bod 11. v znení:

„Zberné nádoby sa nesmú odpadmi preplňovať. Po vložení odpadov sa tieto nádoby musia dať 
uzavrieť.“

čl. II 
Záverečné ustanovenie 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubá č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie obce Ľubá  č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Ľubá bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Ľubá č. 
2/2022  dňa 10.12.2022 a nadobúda účinnosť od 01. 01. 2023. 

V Ľubej, dňa 24.11.2022 Anetta Kovácsová
                       starosta obce  Ľubá
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