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Obecné zastupiteľstvo v  ..................................  na základe ustanovenia  § 4 ods.  3

písm. g) a h) zákona SNR č.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v   znení  neskorších

predpisov  v nadväznosti  na  ustanovenie  §  34  ods.  1  písm.  i)  zákona č.  478/2002 Z.  z.  o

ochrane ovzdušia v znení neskorších právnych predpisov  v  y  d  á  v  a   toto

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE

 č. .../....

o zónach s  obmedzením prevádzky  mobi lných zdrojov
zneči stenia  na území  obce . . . .

§ 1
Všeobecné ustanovenia

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej  len „nariadenia“) je upraviť obmedzenia
prevádzky  mobilných  zdrojov  znečistenia  ovzdušia  na  území  obce  ...,  s cieľom  zabezpečiť
ochranu zdravých podmienok života obyvateľov obce a chrániť životné prostredie.

(2) Toto nariadenie  určuje a vymedzuje zóny s obmedzením prevádzky mobilných malých zdrojov
znečistenia ovzdušia.



§ 2
Základné ustanovenia

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce ...

(2) Zóny predstavujú  relatívne  samostatné  celky  územia  obce  ......................,  ktoré  s  ohľadom na
svoju  polohu,  rozlohu  a  podmienky  sú  alebo  by  mohli  byť  znečisťované  nad  únosnú  mieru
prevádzkou mobilných zdrojov znečistenia ovzdušia.

§ 3
Vymedzenia  zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov znečistenia ovzdušia

1) Na území obce ....................... sa ustanovujú, v súlade s platnou  právnou úpravou, nasledujúce
zóny, v ktorých je obmedzená prevádzka mobilných zdrojov znečistenia ovzdušia:
...
...

2) Podrobné  grafické  vymedzenie  zhora  uvedených  priestorových  zón  obsahuje  príloha  tohto
všeobecne záväzného nariadenia.

3) V zónach  vymedzených  v odseku  1   sa  obmedzuje  prevádzka  malých  mobilných  zdrojov
znečistenia ovzdušia nasledovne:
...
...

§ 4
Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1) Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť svoju
činnosť s ustanoveniami nariadenia do ...... mesiacov od nadobudnutia účinnosti.

(2) Obec spôsobom v mieste  obvyklým (úradná tabuľa,  miestny rozhlas,  letáky a pod.)  zabezpečí
informovanie obyvateľov o dôležitých skutočnostiach súvisiacich s týmto nariadením.

(3) Na tomto nariadení sa uznieslo  Obecné zastupiteľstvo v ...... dňa  .......... .

(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  ...... .

V  .......................... dňa  ..................................

                         ..........................................
starosta obce


