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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Zmena zákonov: 

Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) - 

zrušený 

Zákon č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia – zrušený 

Zákon č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – zrušený  

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

        Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 31/2000 o ochrane ovzdušia pred 

znečisťujúcimi látkami (ďalej len VZN) obsahuje ešte odvolania na zákony č. 309/1991 Zb., 

č.  134/1992 Zb. a č. 311/1992 Zb., ktoré boli zrušené a nahradené zákonmi č. 137/2010 Z. z. 

o ovzduší v znení jeho neskorších noviel (ďalej len „zákon o ovzduší“) a vyhláškou č. 

410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a č. 401/1998 Z. 

z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Z tohto dôvodu je nevyhnutné VZN aktualizovať 

a zosúladiť s platnými právnymi predpismi.  

        VZN upravuje práva, povinnosti a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku pre 

prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, určuje pôsobnosť Mesta 

Leopoldov ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, určuje výšku, spôsob vyrubenia 

poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na 

podnikanie a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrany ovzdušia.  

        Úpravou VZN sú poplatky za znečisťovanie ovzdušia zvýšené a sú rovnomernejšie 

upravené, podľa ich miery vplyvu na znečistenie ovzdušia.  

        Vo VZN je doplnená príloha č. 1 Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky 

poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 20 ..... (podľa skutočnosti predchádzajúceho roka). 

        Ďalej vo VZN je doplnená príloha č. 2 Sadzby pre prevádzkovateľov malých zdrojov 

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.  

 



Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame schváliť návrh VZN č. 106/2015. 

 

Návrh nariadenia: 

MZ schvaľuje VZN č. 106/2015 o  ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia. 

 

Prílohy: 

1. Návrh VZN č. 106/2015 

 

 


