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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Leopoldov č. 106/2015 zo dňa 

7.12.2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania. 

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

V mesiaci jún 2017 bolo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov číslo 106/2015 zo dňa 

7.12.2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania (ďalej len VZN) preskúmané prokurátorom. Voči tomuto VZN podal prokurátor dňa 

27. júna 2017 protest prokurátora číslo Pd 131/17/2207 -3, v ktorom vytkol viaceré porušenia 

zákona, niektoré články VZN sú nezákonné v dôsledku čoho je vhodné zrušiť celé VZN a prijať 

nové nariadenie, ktoré bude v súlade so zákonom. Protest prokurátora tvorí prílohu č. 1 k tomuto 

materiálu. 

Podľa § 27 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z. ak orgán verejnej správy zistí, že protest prokurátora je 

dôvodný, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu 

prokurátora, všeobecne záväzný právny predpis zrušiť alebo ho podľa povahy veci nahradiť 

všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom. 

Na základe uvedeného bol pripravený návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 

Leopoldov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na 

území Mesta Leopoldov, ktoré tvorí prílohu č. 2 k tomuto materiálu. 

Navrhované VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 

na území Mesta Leopoldov je v zmysle zákona číslo 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenie 

ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Na základe daného zákona o poplatku 

právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikane, ktorá prevádzkuje malý zdroj 

znečisťovania ovzdušia rozhoduje v prenesenom výkone štátnej správy obec. V zmysle § 6 ods. 5 

zákona  obec môže upraviť všeobecne záväzným nariadením náležitosti oznámenia podľa odseku 4 

a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja.  

Súčasťou navrhovaného VZN je príloha č. 2, kde sú stanovené poplatky za znečisťovanie ovzdušia 

v rovnakej výške ako v zrušenom VZN a upravujú mieru vplyvu na znečistenie ovzdušia. Sadzby 

pre prevádzkovateľov malých zdrojov sú určené podľa množstva a druhu spotrebovaného paliva na 

území mesta Leopoldov.  



Dopad VZN bude z pohľadu rozpočtu Mesta Leopoldov kladný, nakoľko poplatky za znečisťovanie 

ovzdušia sú príjmom mesta. Poplatok za znečistenie ovzdušia sa platí na základe vydaného 

rozhodnutia mestom a to každoročne na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok 

vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín. Príjem z poplatku za znečistenie ovzdušia 

bol v posledných rokoch nasledovný: v roku 2015 vo výške 1626,53 €, v roku 2016 vo výške 1916,- 

€ a v roku 2017 vo výške 2120,- €.  

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 14.8.2017 a týmto dňom bol aj zverejnený na 

internetovej stránke mesta. V zmysle § 6 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení dňom vyvesenia 

návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby 

a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo 

ústne do zápisnice na mestskom úrade. Do dnešného dňa (18.8.2017) nebola podaná žiadna 

pripomienka k návrhu VZN.  

Na schválenie VZN je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov (§ 12 ods.7 

zákona o obecnom zriadení). Schválený návrh VZN Mestským zastupiteľstvom dňa 30.8.2017 sa 

musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli mesta najmenej na 15 

dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší 

začiatok účinnosti.  

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame poslancom vyhovieť protestu prokurátora č. Pd 131/17/2207 – 3 a prijať nové 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území Mesta Leopoldov.  

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo vyhovuje: 

protestu prokurátora číslo Pd 131/17/2207 - 3 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta 

Leopoldov č. 106/2015 zo dňa 7.12.2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov číslo 121/2017 o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území Mesta Leopoldov. 


