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Návrh na uznesenie
k bodu: Zrušenie Všeobecne záväzných nariadení č. 73/2008, č. 91/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Smižany
schvaľuje:
UZNESENIE č.:.../21/2017
Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 73/2008 o vykonávaní preventívnych
požiarnych kontrol v obci.

Ing. Mária Dudžáková
prednostka OcÚ

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

UZNESENIE č.:.../21/2017
Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 91/2011 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzkových služieb a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami.

Ing. Mária Dudžáková
prednostka OcÚ

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Dôvodová správa
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi upravuje podmienky na ochranu
života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanovuje
pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských
jednotiek pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných
mimoriadnych udalostiach a tiež upravuje povinnosti obcí, právnických osôb, fyzických osôb
podnikateľov a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi. Podľa tohto zákona obec
vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu stanovenom v tomto
zákone.
Z toho dôvodu navrhujeme zrušiť VZN č. 73/2008 o vykonávaní preventívnych požiarnych
kontrol v obci.
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov upravuje oprávnenia obce
na úseku ochrany spotrebiteľa sú upravené v zákone č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa, kde
v tomto prípade pre obec vyplýva právo v § 22 Obec, ods.
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(1)Obec,
a) schvaľuje trhový poriadok,
b) vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom na trhoviskách
a trhových miestach,
c) objasňuje priestupky za porušenie tohto zákona pri predaji výrobkov na trhoviskách a
trhových miestach.
(2) Na činnosť obce na trhoviskách a trhových miestach pri ochrane spotrebiteľa sa primerane
vzťahujú ustanovenia § 20.
Trhový poriadok má obec schválený VZN č. 11/2015 o trhovom poriadku a podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Smižany ( Trhový
poriadok ).
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov vo svojej druhej hlave upravuje ochranu zdravia pred hlukom,
infrazvukom, vibráciami a elektromagnetickým žiarením v životnom prostredí.
Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení, Vo veciach, v ktorých obec
plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom
a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené
spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne
záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
Ak všeobecne záväzné nariadenie obce/mesta upravuje pravidlá ochrany pred hlukom na
zamedzenie rušenia nočného pokoja a podmienky pre prevádzky zdrojov hluku, pričom vo
svojich ustanoveniach upravuje oblasť, ktorá je striktne vyhradená pre zákon a upravená
výlučne iba zákonom č. 355/2007 Z. z., a zároveň aj vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z.,
zasahuje do právomoci zákonodarného orgánu, nakoľko uvedený zákon nezmocnil obec k
úprave tohto spoločenského vzťahu vo všeobecne záväznom nariadení obce/mesta.
Regulácia uvedenej problematiky, zahŕňajúca ochranu zdravia pred hlukom, infrazvukom a
vibráciami, totiž patrí podľa platnej úpravy do výlučnej kompetencie orgánov verejného
zdravotníctva, ktoré sú uvedené v zákone č. 355/2007 Z. z., medzi ktoré obec nepatrí.
Z toho dôvodu navrhujeme zrušiť VZN č. 91/2011 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzkových služieb a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami.
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