
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020,  

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019  

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Lada 

 

Obec Lada v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 

a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

vydáva toto : 

 

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020,  

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019  

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Lada 

 

I. 

 

1. Článok 18,  ods. 1 písm. a)  všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území obce 

Lada sa mení a znie takto : 

 

1. Sadzba poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu je: 

a) pre fyzické osoby 0,0466 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 17,00 € za osobu 

a kalendárny rok 

 

2. Článok 20, ods. 4 všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území obce 

Lada sa mení a znie takto : 

 

4. Fyzické osoby staršie ako 62 rokov, držitelia preukazov ŤZP, ŤZP S a poberatelia 

invalidného dôchodku zníženie poplatku na 0,0384 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 

14,00 € za osobu a kalendárny rok. K zníženiu poplatku je potrebné podať žiadosť a  

doložiť: 

 

a) osoby s preukazom ŤZP a ŤZP S predložia preukaz k žiadosti o zmene buď osobne 

alebo naskenovaný preukaz pripoja k žiadosti v elektronickej podobe 

b) poberatelia invalidného dôchodku sa preukážu potvrdením zo Sociálnej poisťovne 

o poberaní invalidného dôchodku 

c) žiadosť je potrebné podať, resp. odoslať mailom do konca januára príslušného roku, 

na ktorý si zníženie poplatku uplatňujem 

d) ak poplatník žiadosť do 31.01 príslušného kalendárneho roka nepodá a v tejto lehote 

nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie poplatku zaniká. 

 

II. 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020 bol vyvesený na úradnej tabuli od 

26.11.2020 do 14.12.2020. 



2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Lade 

dňa 14.12.2020 uznesením č. 164/2020. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021. 

 

 

 

V Lade dňa 15.12.2020     

 

 

 

                     Ján Katica, v.r. 

                                                                                                         starosta obce 


