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Všeobecne záväzné  nariadenie obce Valaská č. XY/2020 

 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

ovzdušia na území obce Valaská  

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Dôvodová správa 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. XY/2020 

 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na 

území obce Valaská  

4. Vyhodnotenie pripomienok 

 

Materiál sa doručuje: 

1. Starosta obce 

2. Zástupca starostu obce 

3. Poslanci obecného zastupiteľstva 

4. Hlavná kontrolórka obce Valaská 

5. Prednostka obecného úradu 

6. Zapisovateľka 

7. Komisie: 

- Pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných hodnôt 
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NÁVRH UZNESENIA 

zo  11. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 16. septembra 2020 

________________________________________________________________ 
Bod 5.1 programu:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská č. XY/2020 

 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na 

území obce Valaská  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. ......../2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového  konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Valaská č. XY/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

ovzdušia na území obce Valaská 

 

II/ UZNÁŠA SA 

v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 6 ods. 5, § 7 ods. 2 podľa zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení obce Valaská č. 

XY/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na 

zemí obce Valaská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci Valaská, dňa        ..................................... 

     Mgr. Peter Jenča 

Starosta obce Valaská 

    

    

   



 

Dôvodová správa 

k navrhovanému Všeobecne záväznému nariadeniu obce Valaská o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Valaská 

VZN č. 1/2001 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce 

Valaská a VZN obce Valaská č. 2/2002 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia na území obce Valaská bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Valaskej 

uznesením č. 229/2002 zo dňa 27.08.2002. Predmetným VZN sa dopĺňa zákon č. 134/1992 Zb. 

o štátnej správe ochrany ovzdušia, zákona č. 218/1992 Zb. o ochrane ovzdušia pred 

znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) a zákon  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Nakoľko došlo k zmene a doplneniu vyššie uvedených zákonov, je potrebné prijať nové 

,,Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Valaská“, kde budú okrem legislatívy 

aktualizované aj poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 

na území obce.  

 

 

Spracovala: Mgr. Janka Maličká 

 

 


