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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
 

DŇA 20.09.2017 

 

K bodu :              Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 212/17/3309-4  
                            proti VZN Mesta  Nemšová č. 10/2005 o ovzduší a poplatku za  
                            znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia  
Spracoval :                   Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ v Nemšovej 
Predkladá :                   Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ v Nemšovej 
 
Materiál obsahuje :      1. Dôvodovú správu 
                                        2. Návrh VZN Mesta  Nemšová č. .../2017 o ochrane ovzdušia  
                                       a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Nemšová 
                                        3. Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín č. Pd 212/17/3309-4 
                                            zo dňa 14.08.2017 
 
Počet výtlačkov :   20 
 
Rozdeľovník  :   členovia MsZ – 13 x  
                                           primátor mesta 

                              prednostka MsÚ 
                              MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry  
                              MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku  
                              MsÚ – odd. výstavby     
                              MsÚ – hlavná kontrolórka 
                              VPS -  vedúci VPS, m.p.o.   

Prerokované :  na pracovnom zasadnutí poslancov MsZ dňa 13.09.2017  
 

Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v predpísanej 15 dňovej lehote pred rokovaním MsZ na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke mesta. K návrhu neboli uplatnené pripomienky. 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
          A/ vyhovuje  
              Protestu Okresného prokurátora v Trenčíne Pd 212/17/3309-4  zo dňa 14.08.2017 
              proti článkom 1,2,3,6,7 VZN Mesta  Nemšová 10/2005 o  ovzduší a poplatku za  
              znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia, schválené 30.11.2005, účinné  
             01.01.2006. 
.       
          B/ schvaľuje 
               VZN Mesta Nemšová č. ..../2017 o ochrane ovzdušia  a poplatkoch za znečisťovanie  
              ovzdušia v meste Nemšová 
 

 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
K materiálu: :     Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 212/17/3309-4  
                            proti VZN Mesta  Nemšová č. 10/2005 o ovzduší a poplatku za       
                            znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia 

 
Dňa 14.08.2017 bol mestu doručený protest prokurátora zn. Pd 212/17/3309-4 zo dňa 
09.08.2017 proti článkom 1,2,3,6,7 VZN Mesta  Nemšová 10/2005 o  ovzduší a poplatku za  
 znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia, schválené 30.11.2005, účinné 01.01.2006. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2005 o ovzduší a poplatku za znečistenie ovzdušia malými 
zdrojmi znečistenia bolo schválené v zmysle zákona č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia 
ktorým sa dopĺňal zákon 401/1998 o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia. Tento zákon bol 
k 1.6.2010 zrušený zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. Uvedené články neboli v súlade 
s platnou legislatívou  a podľa vyjadrenia prokuratúry nie je potrebné citovať vo VZN zákon, 
je potrebné zákonom upravovať podmienky , ktoré si mesto Nemšová môže stanovovať  podľa 
svojich potrieb. Z uvedeného je potrebné legislatívou dané náležitosti neopisovať vo VZN – 
toto boli  články 1,2,3, 6 a 7. 
Mesto  Nemšová si môže v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší ustanoviť zóny 
s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov ((napr. motocykel, auto, autobus a pod.)   ako 
aj môže vymedziť VZN – kom na území mesta časti mesta  nízkoemisných zón. Túto možnosť 
v návrhu VZN nevyužívame. 
 
V zmysle protestu prokurátora sme pripravili návrh nového VZN o ochrane ovzdušia  
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Nemšová a rušíme Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 10/2005 o ovzduší a poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi 
znečistenia.  

Navrhli sme zvýšenie poplatku  za stacionárne MZZO a poplatok navrhujeme ako paušálny. 

 

Druh paliva Ročný  
(EUR/tona) 

Výška platby v roku 2017 

za rok 2016 

 Navrhnutý 
paušálny poplatok  
za každých 
započatých 10 t 
spotreby 

Výška platby v roku 
2018 

za rok 2017 

Hnedé uhlie  5,377 EUR nebol takýto zdroj  30 EUR  

Čierne uhlie 3,916 EUR nebol takýto zdroj 25 EUR  

Vykurovací 
olej 

3,953 EUR nebol takýto zdroj 16,50 EUR  

Drevo  1,892 EUR nebol takýto zdroj 35 EUR brikety 

20 EUR drevo 

 

Nafta 1,726 EUR Poplatok bol vyrubený vo 
výške 
    od   3,31 EUR  za rok  
    do  108,00 EUR 

10 EUR  Poplatok bude vyrubený 
vo výške 
    od   15 EUR  za rok  
    do   70 EUR  za rok 

Zemný plyn 0,033 EUR 
za 100 m3 

Poplatok bol vyrubený vo 
výške 
    od   3,31 EUR  za rok  
    do  12,46 EUR za rok  

10 EUR  
za každých 
započatých 5000 
m3 spotreby 

Poplatok bude vyrubený 
vo výške 
    od   10 EUR  za rok  
    do   90 EUR za rok  

 



 
Ďalej sme navrhli zvýšenie poplatku  za ostatné technologické celky a poplatok navrhujeme 
ako paušálny s ročnou sadzbou nasledovne:  
 
                                                                                             Doterajšia                  Navrhovaná 
                                                                                              sadzba                         sadzba 

Čerpacie stanice pohonných hmôt                             nebola stanovená          120 €/rok  
Čerpacie stanice LPG                        nebola stanovená             50 €/rok  
Skládky stavebného materiálu  a odpadov 
      určených na spracovanie                                     nebola stanovená            50 €/rok  
Priemyselná výroba betónu, malty a iných 
      stavebných materiálov                                               8,30 €/rok               100 €/rok 
Mechanické spracovanie dreva                                       4,97   €/rok                50 €/rok  
Úpravy odpadov určených na spracovanie                nebola stanovená          500 €/rok 
Autoopravovne                                                          nebola stanovená            30 €/rok 
Povrchové úpravy s použitím organických  
     rozpúšťadiel                                                               10 €/rok                     25 €/rok  
Chov hovädzieho dobytka, ošípaných, koní, hydiny,      
kožušinových zvierat  a oviec  nad 10 ks                       16,59 €/rok                80 €/rok 
Iné neuvedené MZZO                                               nebola stanovená            20 €/rok 

 
 
Návrhom VZN č. .../2017 vyhovieme protestu Okresného prokurátora v Trenčíne Pd 
212/17/3309-4  zo dňa 14.08.2017    proti článkom 1,2,3,6,7 VZN Mesta  Nemšová 10/2005 o  
ovzduší a poplatku za  znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. 
 
 
 
Vyhotovil: Ing.Jurisová 
Dňa 05.09.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


