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                                                                                      4. Ing. Robert Novotný, 
                                                                                      5. Radoslav Kellner, 
                                                                                      6. RNDr. Vladimír Adamkovič, 
                                                                                      7. Miroslav Dunčko, 
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                                                                                      9. Mgr. Jaroslav Kramarčík, 
                                                                                     10. Anna Kravecová  
  
 
 
Doterajšie rokovanie:  vedenie mesta 
                                        
 
 
Dôvodová správa:    
  

Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (ďalej v dôvodovej správe len „zákon o obecnom zriadení“), 
mesto pri výkone samosprávy zabezpečuje udržiavanie čistoty v meste a v zmysle 
ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) 2. bod zákona o obecnom zriadení môže mesto všeobecne 
záväzným nariadením ustanoviť pravidlá na udržiavanie čistoty v meste.  
 

Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) zákona o obecnom zriadení, mesto pri výkone 
samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov 
mesta, chráni životné prostredie a v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 písm. b) zákona o obecnom 
zriadení môže mesto ustanoviť v tejto oblasti podrobnosti vo forme všeobecne záväzného 
nariadenia. 

 
Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení, mesto pri výkone 

samosprávy zabezpečuje verejný poriadok v meste a v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) 
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5. bod zákona o obecnom zriadení môže mesto vo všeobecne záväznom nariadení zakázať 
alebo obmedziť výkon činností na určitý čas alebo na určitom mieste. 

 
Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia je zmenou a doplnením už 

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

 
Účelom spracovaného návrhu je zabezpečiť ochranu obyvateľov mesta Levoča 

a ostatnej verejnosti pred nepriaznivými účinkami zápachu. 
 
Navrhované znenie je prienikom všetkých vymenovaných kompetencií mesta 

a systémovo je zaradené do existujúceho všeobecne záväzného nariadenia, ktoré je aktuálne, 
pokiaľ ide o zapracovanie legislatívnych zmien, a ktoré po premietnutí navrhovanej úpravy 
bude tvoriť kompaktný celok. 

 
Ambíciou predkladaného návrhu je vyriešiť v miere dovolenej zákonom o obecnom  

zriadení problematiku zápachu v meste Levoča, ktorý obťažuje obyvateľov mesta a ostatnú 
verejnosť. Predkladaná úprava nezasahuje do právomocí orgánov štátnej správy na úseku 
ochrany životného prostredia a rešpektuje ustanovenia osobitných zákonov, ktoré upravujú 
ochranu životného prostredia a jeho komponentov.  

 
Návrh v žiadnom prípade nemá ambíciu zaviesť meranie škodlivých látok v ovzduší. 

Naopak, pracuje s termínom zápach – zavádza sa pojem nadmerne obťažujúci zápach. Návrh 
vychádza zo všeobecne akceptovaného názoru, že zápach nemožno zmerať, a teda vo 
všeobecne záväzných právnych predpisoch nášho právneho poriadku absentujú limity – 
číselné vyjadrenie pre zápach.  

 
Ide o veľmi zložitú problematiku, preto sú vo všeobecne záväznom nariadení 

navrhnuté také metódy interpretácie nadmerne obťažujúceho zápachu a také postupy pre 
identifikáciu zdroja nadmerne obťažujúceho zápachu, ktoré sú v kompetenčnom rámci zákona 
o obecnom zriadení a nie sú v rozpore s osobitnými zákonmi upravujúcimi ochranu životného 
prostredia. 

 
Podmienky sú nastavené tak, aby nevznikali pochybnosti pri interpretácii výsledkov 

a aby bolo možné na základe tam ustanoveného postupu dospieť až k vyvodeniu sankcií voči 
porušovateľom všeobecne záväzného nariadenia v konaní o priestupkoch a v správnom 
konaní. 

 
No predovšetkým účelom tohto návrhu je dosiahnuť zmiernenie až elimináciu zápachu 

v meste Levoča a zlepšenie podmienok života v ňom.  
 
  

 
Návrh predkladateľa na uznesenie:    
I. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči berie na vedomie, že v stanovenej lehote boli 
k predloženému návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča 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. 
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4/2018, uplatnené pripomienky Evy Otrubčákovej doručené emailom dňa 20. 08. 2019. Obsah 
pripomienok je uvedený v písomnom vyhodnotení uplatnených pripomienok. 
T: 31. 08. 2019                                                       Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                             Mgr. Nikolaj Kučka 
                                                          
II.                                    
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 
XX/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. č. 4/2017 
o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča v znení všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Levoča č. 4/2018, podľa predloženého návrhu a v zmysle písomného 
vyhodnotenia uplatnených pripomienok, v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
T: 31. 08. 2019                                        Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                              Mgr. Nikolaj Kučka  
 
 
Na vedomie:    primátor mesta 
                                                           zástupca primátora mesta  

prednosta mestského úradu 
    hlavná kontrolórka mesta 
                                               právny útvar mestského úradu 
                                                     
 
 
 

V Levoči:    21. 08. 2019   



                                                       -NÁVRH- 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 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 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Levoči sa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a ustanovením § 
11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) v spojení s ustanovením ods. 5 písm. a) 2. bod 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 4 
ods. 3 písm. h) v spojení s ustanovením ods. 5 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 4 ods. 3 písm. n) v spojení 
s ustanovením ods. 5 písm. a) 5. bod zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

 
Čl. I 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta 

Levoča v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 4/2018 (ďalej len 
„nariadenie“) sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V záhlaví nariadenia sa slová „na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. n) zákona 

o obecnom zriadení“ nahrádzajú slovami „na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) 
v spojení s ustanovením ods. 5 písm. a) 2. bod zákona o obecnom zriadení, 
ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) v spojení s ustanovením ods. 5 písm. b) zákona  
o obecnom zriadení a ustanovenia § 4 ods. 3 písm. n) v spojení s ustanovením ods. 5 
písm. a) 5. bod zákona o obecnom zriadení“. 

 
2. Do § 1 nariadenia sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie: 

 
„Účelom tohto nariadenia je aj v súvislosti s ochranou pred účinkami zápachu  
ustanoviť pravidlá na dodržiavanie čistoty v meste, ustanoviť podmienky 
a podrobnosti ochrany zložiek životného prostredia - ovzdušia a pôdy, a zakázať 
ďalšie činnosti na určitý čas alebo na určitom mieste z dôvodu zabezpečovania 
verejného poriadku.“ 
 

3. Vkladá sa nová piata časť, ktorá znie: 
 

„Ochrana pred účinkami zápachu 
 

§ 5a 

 



1. Každý sa musí zdržať akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu 
zložiek životného prostredia - pôdy a ovzdušia. 

 
2. Zakazuje sa uskladňovať, používať a aplikovať akékoľvek materiály a látky 

spôsobujúce nadmieru šíriaci sa zápach – nadmerne obťažujúci zápach, ako aj 
znečisťujúce pôdu v katastrálnom území mesta Levoča. 
 

3. Keďže pre zapáchajúce látky nie sú určené žiadne limity (číselné vyjadrenie), zápach 
na účely tohto nariadenia bude považovaný za nadmerne obťažujúci, ak ho za taký 
označí najmenej 10 subjektov nezávisle na sebe v priebehu mesačného obdobia vo 
forme písomného, elektronického alebo ústneho podania – oznámenia adresovaného 
Mestskej polícii Levoča alebo Mestskému úradu Levoča – oddeleniu investičnej 
činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebnému úradu. 
 

4. Potenciálny páchateľ spôsobujúci nadmerne obťažujúci zápach je na účel kontroly 
dodržiavania tohto nariadenia povinný na požiadanie mesta vydať vzorku materiálu 
alebo látky, ktoré bude mať v držbe a používať, a ktoré by mohli byť zdrojom 
nadmerne obťažujúceho zápachu.“ 
 
 
 

4. Doterajšia piata časť sa označuje ako šiesta časť. 
 
 

 
Čl. II 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Levoči č. XX/XX zo dňa 27. 08. 2019. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia 

na úradnej tabuli mesta. 
 
 
                                                            
                                                                                      Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  
                                                                                                    primátor mesta 
 
 
 
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 
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