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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) v zmysle 
ustanovenia § 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 
 
 
Názov VZN:  VZN č. XX/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Levoča č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča 
v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 4/2018 

 
Doložka o pripomienkovaní: Dátum zverejnenia: 06. 08. 2019 
                                                  Termín uplatnenia pripomienok: 21. 08. 2019 
                                                  na adresu: 
                                                  Mesto Levoča 
                                                  MsÚ Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01  Levoča 
                                                  alebo jarmila.lisonova@levoca.sk 
 
Navrhovatelia VZN:               poslanci MZ v Levoči:  1. MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA, 
                                                                                      2. PaedDr. Ľubomír Repaský, 
                                                                                      3. JUDr. Ľubomír Murín, 
                                                                                      4. Ing. Robert Novotný, 
                                                                                      5. Radoslav Kellner, 
                                                                                      6. RNDr. Vladimír Adamkovič, 
                                                                                      7. Miroslav Dunčko, 
                                                                                      8. Mgr. Michal Kašper, 
                                                                                      9. Mgr. Jaroslav Kramarčík, 
                                                                                     10. Anna Kravecová  
  
Dátum vyhodnotenia pripomienok: 22. 08. 2019                                        
 
Vyhodnotenie pripomienok:  
 
Pripomienka č. 1 – doručená dňa 20 08. 2019 21:53 emailom na jarmila.lisonova@levoca.sk 
 
Znenie pripomienky (obsah pripomienky): 
 
„Dobrý deň, v prílohe zasielam doplnenie návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. XX/2019 z 27. 08. 2019, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 4/2017 
o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča v znení všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Levoča č. 4/2018.  
 
Nie je to úplne najšťastnejšie riešenie, keďže VZN nemá oporu v zákone.  
Neviem či Tatra - Agrolev s.r.o. je prevádzkovateľ veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo 
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.  
  
Ak malých a  je to v kompetencii obcí dalo by sa oprieť o vyhlášku 410/2012 Z.z. Vyhláška 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, a to hlavne o prílohy: 9.2.2.2 
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opatrenia pre kravíny, 9.2.3 skladovanie organických hnojív, 9.2.4. Aplikácia organických 
hnojív do pôdy, 10. Výroba, skladovanie, manipulácie a aplikácia hnojív iných ako hnojív z 
chovu hospodárskych zvierat do pôdy <online> <https://www.epi.sk/zz/2012-410> 
 
S úctou Eva Otrubčáková“  
 
Kto predložil pripomienku: Eva Otrubčáková 
 
Výsledok vyhodnotenia pripomienky: NEVYHOVENÉ 
 
 Odôvodnenie: 
            Navrhované znenie všeobecne záväzného nariadenia má oporu v zákone č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, konkrétne ustanovenia sú uvedené 
v záhlaví návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Ide o právnu úpravu vo veciach územnej 
samosprávy – tzv. originálne kompetencie mesta.  
 Autorka pripomienky navrhuje obsah všeobecne záväzného nariadenia riešiť podľa 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.  
 Návrh všeobecne záväzného nariadenia je univerzálnym návrhom a v prípade jeho 
schválenia bude pôsobiť voči všetkým subjektom, ktorých činnosťou by mohol vznikať 
nadmerne obťažujúci zápach. Návrh všeobecne záväzného nariadenia nerieši špeciálne 
spoločnosť Tatra–Agrolev, s.r.o.. 
 Mesto pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia má v zmysle 
ustanovenia § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) možnosť ustanoviť všeobecne záväzných nariadením 
zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia a v zmysle 
ustanovenia § 27 ods. 1 písm. k) zákona o ovzduší možnosť všeobecne záväzných nariadením 
zriadiť, vymedziť alebo zrušiť nízkoemisnú zónu (ide o reguláciu pohybu a vjazdu 
motorových vozidiel). Citovaná vyhláška č. 410/2012 Z. z. je vykonávacím predpisom 
k zákonu o ovzduší. 
 Toto však, keďže ide o úpravu preneseného výkonu štátnej správy a v kontexte, ktorý 
uvádzame, nie je predmetom úpravy v navrhovanom všeobecne záväznom nariadení. 
 Keďže autorka pripomienky spomína spoločnosť Tatra-Agrolev, s.r.o., uvádzame, že 
mesto Levoča neeviduje túto spoločnosť ako prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania 
ovzdušia. Spoločnosť Tatra-Agrolev, s.r.o. prevádzkuje stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, 
ktorý je stacionárny.  
 
  
Pripomienka č. 2 – doručená dňa 20 08. 2019 21:53 emailom na jarmila.lisonova@levoca.sk 
 
Znenie pripomienky (obsah pripomienky): 
 
„Návrh úpravy VZN: 
do Čl. I. §1  navrhujem doplniť ...ustanoviť pravidlá na dodržiavanie čistoty v meste, 
ustanoviť podmienkya podrobnosti ochrany zložiek životného prostredia – ovzdušia,  pôdy 
a vody a zakázaťďalšie činnosti na určitý čas alebo na určitom mieste z dôvodu 
zabezpečovaniaverejného poriadku.“ 
3. Vkladá sa nová piata časť, ktorá znie: 
Ochrana pred účinkami zápachu  
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§5a 
1. – navrhujem doplniť ,,vody“ 
2. Každý sa musí zdržať akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu 
zložiek životného prostredia – pôdy,vody a ovzdušia 
Odôvodnenie:Povinnosť zabezpečiť zásobovanie obyvateľov vodou patrí k  základným 
povinnostiam obcí, ktorá vyplýva zo zákona č. 369/1990 Z. z.. o  obecnom zriadení v  znení 
neskorších predpisov.  
Pitná voda by mala byť číra, bezfarebná, bez pachute alebo zápachu, osviežujúca. 
Medzi ukazovatele, ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu pitnej vody patrí aj pach a chuť – 
sú vyšetrované aj pri minimálnej analýze pitnej vody:  
Príloha č. 2. tabuľka č. 1 – vyhláškač. 247/2017 Z.z.  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe 
monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou – vykonávací predpis zákona 
č. 355/2007 Z.z. - Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“ 
 
Kto predložil pripomienku: Eva Otrubčáková 
 
Výsledok vyhodnotenia pripomienky: VYHOVENÉ, avšak nie z dôvodov, ktoré uvádza  
                                                              autorka pripomienky 
 
V bode 2. návrhu VZN bude za slovo „ovzdušia“ vložená čiarka, vypustené slovo „a“ a za 
slovom „pôdy“ budú pred čiarku vložené slová „a vody“. 
 
V bode 3. návrhu VZN bude za slovo „pôdy“ vložená čiarka, vypustené slovo „a“ a za slovom 
„ovzdušia“ budú pred bodku vložené slová „a vody“.  
 
 Odôvodnenie: 

Vodu ako zložku životného prostredia dopĺňame do návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia len v kontexte a z rovnakých dôvodov, z akých sú tam uvádzané ovzdušie a pôda. 
V pôvodnom návrhu všeobecne záväzného nariadenia sa voda neuvádzala, a to z toho dôvodu, 
že máme za to, že vo vzťahu k navrhovanému predmetu úpravy nemá voda ako zložka 
životného prostredia relevantný vzťah. 

Dôvody autorky pripomienky však nemožno akceptovať, lebo spočívajú v odvolaní sa 
na všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré mestu nedávajú žiadne kompetencie a možnosti 
úpravy vo všeobecne záväznom nariadení. 

 
 

Pripomienka č. 3 – doručená dňa 20 08. 2019 21:53 emailom na jarmila.lisonova@levoca.sk 
 
Znenie pripomienky (obsah pripomienky): 

 
„3. Navrhujem doplniť: V legislatívnych predpisoch, platných v Slovenskej republike nie 
sú stanovené požiadavky na koncentrácie pachových látok v ovzduší, a rovnako nie sú 
stanovené imisné limity znečisťujúcich pachových látok.  

Odvôvodnenie: V SR je platná STN EN 13725 – Ochrana ovzdušia. Stanovenie 
koncentrácie pachu dynamickou olfaktometriou. Táto metóda je zameraná na 
hodnotenie znečistenia ovzdušia odorovými látkami. Je možné použiť ju pre meranie 
koncentrácie známych aj neznámych plynných pachových látok. Stanovenie 
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koncentrácie pachových látok sa vykonáva v súlade s normou EN 13725. Vzorky k 
stanoveniu koncentrácie pachových látok sa odoberajú do nalophanových vakov s 
objemom 15 l, následne sa vložia do vzduchotesnej nádoby. Ústie vzorky je spojené s 
odbernou sondou a spolu sú zavedené do dymovodu, komína alebo okolitého ovzdušia. 
Následne sa odčerpá vzduch z nádoby. Rozdielom tlakov, ktorý vzniká sa plní vak 
plynom zo zdroja. Meranie stavových veličín a rýchlosť prúdenia odoberaného plynu 
sa urobí pred a po odbere vzorky. Tieto údaje sú potrebné pre kontrolu prevádzky 
zdroja a tiež pre výpočet množstva odpadového plynu. V olfaktometrickom laboratóriu 
sú odobrané vzorky do 30 hodín analyzované. Vyhodnotenie prebieha na dynamickom 
olfaktometri (špeciálne zariadenie pre presné riedenie pachov, ktorý dopraví vzorku 
komisii posudzovateľov na posúdenie. Komisia pozostáva z ôsmych členov, ktorí sa 
vyberajú na základe splnenia normou stanovených požiadaviek na citlivosť k 
čuchovým podnetom. Citlivosť členov komisie je pred každým meraním overená 
certifikovaným materiálom (n-butanolom). Následne sa tímu posudzovateľov predloží 
vzorka vzduchu, v ktorom je zmiešaný neutrálny vzduch (zbavený odorantov) a 
testovaný vzduch obsahujúci odorové látky. Pozorovateľovi je určená koncentrácia 
pachu v plynných vzorkách v tzv. panelovej vzorke. Posudzovatelia testujú meniacu sa 
koncentráciu pachu rozriedeného v neutrálnom plyne tak, aby pri detekcii prahu 
pachovej koncentrácie bol určený koeficient zriedenia z 50% všetkých respondentov.  
Výstupom merania je koncentrácia vyjadrená počtom pachových jednotiek, teda 
koľkokrát je intenzívnejší zápach než je prahová koncentrácia rozpoznania zápachu. 
Európska pachová jednotka (ouE) je stanovená ako množstvo jednej odorovej látky v 1 
m3 neutrálneho plynu, ktorý za štandardných podmienok(T= 273,15K, p= 
101,325kPa) vyvolá u skupiny posudzovateľov ekvivalentnú fyziologickú odozvu 
čuchového vnemu, ako európska referenčná suma odorových látok v 1 m3 neutrálneho 
plynu).   V súčasnosti vykonáva SHMU dynamickú olfaktometriu  s modifikáciou pre 
kvalitatívne stanovenie – zistenie výskytu nad medzu stanoviteľnosti, všeobecný limit 
nie je stanovený.“ 
 
 

Kto predložil pripomienku: Eva Otrubčáková 
 
Výsledok vyhodnotenia pripomienky: NEVYHOVENÉ 

 
Odôvodnenie: 
Mesto nemá v zmysle zákona o ovzduší žiadnu kompetenciu vykonávať meranie 

koncentrácie pachu v ovzduší. Nie je to preto ani predmetom úpravy v návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia. Metodika uvádzaná v STN EN 13725 je pre obsah návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia irelevatná. 

Z hľadiska účelu všeobecne záväzného nariadenia nemá pripomienka autorky žiadny 
význam, naopak, máme názor, že jej zakomponovaním do návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia by mohlo dôjsť k chybnej interpretácii a v konečnom dôsledku k názoru, že 
všeobecne záväzné nariadenie je v rozpore so zákonom o ovzduší. 

 
 

Dátum odoslania vyhodnotenia pripomienok poslancom MZ v Levoči a vedeniu mesta 
Levoča v zmysle ustanovenia § 6 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov: 22. 08. 2019   
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Podpis/-y navrhovateľa/-ov VZN: 
 
1. MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA ......................................................... 

2. PaedDr. Ľubomír Repaský .................................................................... 

3. JUDr. Ľubomír Murín ........................................................................... 

4. Ing. Robert Novotný .............................................................................. 

5. Radoslav Kellner ................................................................................... 

6. RNDr. Vladimír Adamkovič ................................................................. 

7. Miroslav Dunčko ................................................................................... 

8. Mgr. Michal Kašper ................................................................................. 

9. Mgr. Jaroslav Kramarčík ......................................................................... 

10. Anna Kravecová ....................................................................................  

 


