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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča 
č. 9/2019 

 
z 28. 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, pôdy a vody, 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, 

ovzdušia a vody. 
 

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.“ 
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4. Doterajšia piata časť sa označuje ako šiesta časť. 
 

 
Čl. II 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 8/10 zo dňa 28. 08. 

2019. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 
V Levoči dňa 05. 09. 2019 
                                                            
                                                                                      Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  
                                                                                                    primátor mesta 
 
 
 
Vyvesené: 06. 09. 2019 
Zvesené: 
Dátum účinnosti: 21. 09. 2019 
 


