
Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča 
č. 7/2008 zo dňa 16.12.2008 

v znení VZN č. 7/2011 a VZN č. 4/2015 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Bytči, podľa § 4 ods. 3, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov s použitím zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 
(zákon o ovzduší), ktorým sa novelizuje zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, a Vyhl. č. 
706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia (kategorizácia zdrojov), vydáva pre územie mesta Bytča toto 
všeobecne záväzné nariadenie: 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v rámci právomoci a v súlade s platnými právnymi predpismi 

usmerňovať, vytvárať a zabezpečovať zdravé životné prostredie v meste Bytča a upraviť podrobnosti vo veciach 
poplatku prevádzkovateľov malých zdrojov.  

2. Každý je povinný zdržať sa všetkého, čím by nad mieru stanovenú právnym predpisom ohrozoval, alebo zhoršoval 
stav ovzdušia v meste Bytča. 

3. Každý prevádzkovateľ malého zdroja je povinný dodržiavať predpisy platné vo veci ochrany ovzdušia a o 
poplatkoch za jeho znečisťovanie. 

 
Časť I 

 
§ 2 

Účel nariadenia 
 
Nariadenie:  
a) upravuje podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja vrátane oslobodenia od oznamovacej a 

poplatkovej povinnosti, 
b) informuje o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane vonkajšieho ovzdušia pred 

vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou, 
c) upravuje spôsob obmedzenia príčin a zmierňovanie následkov znečisťovania. 
 

Časť II 
 

§ 3 
Pojmy 

 
1. Znečisťujúcou látkou sa rozumie akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, 

ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie, okrem látky ktorej vnášanie do 
životného prostredie je upravené osobitným predpisom.  

2. Stacionárnym zdrojom znečisťovania je technologicky celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, 
skládka odpadov; lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úteku znečisťujúcich látok alebo iná 
stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie; vymedzený je ako súhrn 
všetkých zariadení a priestorového celku. 

3. Mobilným zdroj znečisťovania je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktorý 
znečisťuje ovzdušie. 

4. Podľa miery vplyvu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia, sa stacionárny zdroj znečisťovania 
ovzdušia považuje za malý zdroj, ktorým je ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, 
ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a 
činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja. 

5. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia. 



Časť III 
 

§ 4 
Pôsobnosť mesta 

 
1. Mesto Bytča pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia 

a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu, 
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov, 
c) vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f), zákona o ovzduší 
d) uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom 

a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia, 
e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty, 
f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja, 
g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov, 
h) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov, 
i) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f). zákona 

o ovzduší 
2. Mesto Bytča v súhlasoch podľa § 4 bodu 1 písm. c) tohto VZN môže určiť podmienky prevádzkovania malých 

zdrojov. 
 
 

Časť IV 
 

§ 5 
Povinnosti prevádzkovateľa malých zdrojov 

 
1. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní: 

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s dokumentáciou a s podmienkami 
určenými v súhlase Mesta Bytča, 

b) vykonať opatrenia na nápravu uložené Mestom Bytča alebo inšpekciou, 
c) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu, 
d) v zariadeniach malých zdrojov zdrojov sa môžu spaľovať len palivá určené Mestom Bytča, ako orgánom štátnej 

správy ochrany ovzdušia podľa zákona o ovzduší alebo správnym orgánom v integrovanom povoľovaní; ak 
palivo nie je takto určené, môžu sa spaľovať palivá uvedené v dokumentácii zariadenia. 

e) Dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania 
2. Prevádzkovatelia malých zdrojov, ktorými sú právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia, sú okrem 

dodržiavania všeobecných povinnosti uvedených v odseku 1 povinní: 
a) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a Mesta Bytča alebo týmito orgánmi povereným osobám ku 

stacionárnym zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly stacionárneho zdroja a jeho 
prevádzky a predkladať im potrebné podklady, 

b) Viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať okresnému úradu ustanovené údaje a na 
požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia 
alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám. 

c) oznámiť každoročne do 15. februára Mestu Bytča za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a 
surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti 
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, 

d) uhradiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia stanovený príslušným rozhodnutím, ktorý je príjmom do rozpočtu 
mesta a jeho použitie je účelovo viazané na ochranu životného prostredia Mesta Bytče a na zabezpečenie 
výkonu správy ovzdušia. 

e) Podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja podľa § 31 
ods. 2 zákona o ovzduší a predkladať Mestu Bytča potrebné podklady. 

3. Od oznamovacej a poplatkovej povinnosti sú oslobodené:  
a) zo zákona všetky fyzické osoby (občania), ak takýto zdroj nepoužívajú na výkon podnikateľskej činnosti, 
b) právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré pri prevádzkovaní zdroja spotrebujú za uplynulý rok 

menej ako 1000 m3 zemného plynu, 



c) predškolské, školské zariadenia, správcovia mestského majetku, ústavy a organizácie sociálnych a 
charitatívnych služieb pre obyvateľstvo, neziskové občianske združenia, organizácie a pod. 

4. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania platia všetky právnické a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie, ktoré takýto zdroj prevádzkujú za výnimiek uvedených v bode 3. 

5. Na území Mesta Bytče je zakázané spaľovať odpad mimo zariadení na spaľovanie určených a schválených. Jedná 
sa o odpady nevhodné na skládkovanie podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. 

6. Na území Mesta Bytče je zakázané vykonávať práce a činnosti, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie, zhoršovanie 
kvality ovzdušia a znepríjemňovanie života občanov mesta. 

 
 

Časť V 
 

§ 6 
Výška poplatku za prevádzkovanie malého zdroja 

 
1. Poplatok za prevádzkovanie malého zdroja sa stanovuje ročnou paušálnou sumou vo výške 6,50 € jeho 

prevádzkovateľovi ak v ňom za obdobie predchádzajúceho (uplynulého) roka spálil:  
a) do 2,0 t koksu, ťažkého vykurovacieho oleja, 
b) do 3,0 t ľahkého vykurovacieho oleja, 
c) do 6,0 t vykurovacej nafty, 
d) od 1000 m3 do 40.000 m3 zemného plynu. 

2. Poplatok za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania sa stanoví individuálne : 
a) pre spaľovanie nekontaminovaného, suchého, odpadového dreva v stacionárnom zariadení na spaľovanie 

palív v prevádzke pre účel podnikania - podľa množstva spotrebovaného paliva, veľkosti prevádzkovaného 
zdroja, výkonu zariadenia, účelu spaľovania, využitia paliva, škodlivosti vypúšťaných látok a pod., 

b) pre skládky palív a surovín, čerpacie stanice pohonných látok s obratom do 100 m3/rok a skvapalnených 
uhľovodíkových plynov: 

- pre skládky tuhého paliva (skládky uhlia a pod.) - podľa veľkosti plochy skládky a množstva obratu 
palivom za spoplatkované obdobie, 

- skládky, zásobníky a miesta skladovania a distribúcie kvapalného paliva (zemný plyn, PB a pod.), 
čerpacie stanice pohonných látok s obratom do 100 m3/rok a skvapalnených uhľovodíkových plynov - 
podľa veľkosti zdroja, druhu a škodlivosti znečisťujúcej látky na životné podmienky v meste, množstva 
obratu za spoplatňované obdobie, 

c) činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie a sťažujúce život občanom mesta - podľa veľkosti zdroja, druhu a 
škodlivosti znečisťujúcej látky a jej negatívneho vplyvu na ovzdušie v meste, 

d) spracovanie dreva s projektovanou kapacitou prevádzky od 0,2 m3 do 20 m3 za deň - podľa množstva 
spracovaného materiálu, používanej technológie, zariadení a látok, škodlivosti pre ovzdušie a okolie 
spracovania, 

e) lakovanie, otryskávanie, striekanie a natieranie automobilových karosérií a iných predmetov za účelom 
podnikania s projektovanou spotrebou náterových látok do 1 t/rok - podľa veľkosti zdroja, druhu a množstva 
používaných látok, technológie a zariadení, vplyvu na ŽP a okolie prevádzky. 

3. Pri prekročení horeuvedeného limitu a vyššej spotrebe paliva sa výška poplatku vypočíta podľa podielu skutočnej 
spotreby úmerne ku spotrebe uvedenej v odseku 1 a to násobku 6,50 € najviac však 663,87 €. 

4. Poplatok za 1 t spáleného hnedého uhlia a 1 t spáleného čierneho uhlia vypočítaný zo zverejnených emisných 
faktorov a základných poplatkov za jednotlivé vypúšťané znečisťujúce látky zohľadňujúci nábehovú krivku 
zvyšovania základných poplatkov je uvedený v prílohe č. 1 tohoto VZN. Poplatky uvedené v tejto prílohe sa 
vzťahujú na zdroj bez odlučovacích zariadení. Pre zdroje s inštalovaným odlučovacím zariadením sa primerane 
znižujú v prípade ak: 

- príslušná technológia obsahuje odlučovacie zariadenie a 
- podľa účinnosti odlučovača a to na základe ohlásenia predloženého v zmysle platnej legislatívy. 

5. Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania sa určuje na kalendárny rok, paušálnou sumou 
vypočítanou v zmysle tohto nariadenia, maximálne do výšky 663,87 €, úmerne k množstvu a škodlivosti 
vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú za každý 
malý zdroj. 



6. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé 
zdroje znečisťovania v meste. 

 
Časť VI 

 
§ 7 

Vyrubovanie poplatku 
 
1. Poplatok platí fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba, ktorá prevádzkuje malý zdroj.  
2. Poplatok sa vyrubuje za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom za kalendárne obdobie jedného roka. 
3. Poplatok vyrubuje Mesto Bytča zastúpené primátorom, rozhodnutím o výške poplatku. 
4. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o výške poplatku. 
 

Časť VII 
 

§ 8 
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov 

 
1. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní spolupôsobiť pri vyrubovaní poplatku najmä tým, že: 

a) pravdivo a presne uvedú skutočnosti pre vyrubenie poplatok, ako aj spôsob akým dospeli k výslednej sume. 
b) umožnia preveriť správnosť výpočtu najmä predložením potrebných dokladov a listín. 

2. V prípade, že si prevádzkovatelia malých zdrojov nebudú plniť povinnosti uvedené v ods.1 písm. a) a b) bude sa 
postupovať v súlade s právnymi predpismi. 

 
Časť VIII 

 
§ 9 

Sankcie 
 
1. Mesto Bytča alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 33 eur do 3 300 eur, ak poruší 

povinnosti ustanovené v § 5 ods. 1 písm. d) tohto VZN, v § 5 ods. 1 písm. a), b), c), e) tohto VZN alebo prevádzkuje 
stacionárny zdroj bez súhlasu podľa § 4 ods. 1 písm. c) tohto VZN alebo poruší zákaz používať regulované výrobky 
uvedené v § 14 ods. 7 písm. b) zákona o ovzduší v zariadeniach a pri činnostiach, v ktorých sa používajú organické 
rozpúšťadlá, ak nespĺňajú ustanovené požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických látok.  

2. Za porušenie povinnosti ustanovenej § 5 ods. 2 písm. c) tohto VZN, uloží Mesto Bytča prevádzkovateľovi malého 
zdroja pokutu vo výške 663,87 € . 

3. Mesto Bytča alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 20 eur do 330 eur, ak poruší 
povinnosti ustanovené v § 5 bod 2 písm. a), b), e) tohto VZN. 

4. Pokutu podľa ods. 1 až 3 je možné uložiť do jedného roka odo dňa, keď Mesto Bytča zistilo porušenie povinnosti, 
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri určení pokuty sa prihliada na 
závažnosť porušenia povinnosti. 

5. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) je prevádzkovateľ povinný zaplatiť za každý deň 
omeškania penále vo výške 0,1% vyrubeného poplatku. 

 
Časť IX 

 
§ 10 

Spoločné ustanovenia 
 
1. Pri zániku malého zdroja znečisťovania je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného podľa 

skutočností uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo 
k zániku malého zdroja. Za tým účelom oznámi zánik zdroja do 15 dní na MsÚ, vrátane údajov potrebných pre 
určenie výšky poplatku a jeho rozpočet. Poplatok platí prevádzkovateľ podľa rozhodnutia Mesta Bytče.  

2. Poplatok a sankcie pri neplnení povinností sú príjmom do rozpočtu Mesta Bytče. Použitie je účelovo viazané na 
ochranu životného prostredia v Meste Bytča. 



3. Pokiaľ nie je v tomto všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava sa odkazuje na zákon č. 137/2010 Z.z. o 
ovzduší v znení neskorších predpisov a s týmto zákonom súvisiacich platných predpisov. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom nadobúda účinnosť 
1.1.2009. 

5. Týmto nariadením sa ruší VZN mesta Bytče č. 2/1997 zo dňa 10.1.1997 v znení neskorších jeho zmien a doplnkov 
(VZN č. 2/1998, VZN č. 1/2000, VZN č. 5/2001, VZN č. 2/2002) a VZN 2/2003. 

 
VZN č. 7/2011 nadobudlo účinnosť 15.7.2011. 
VZN č. 4/2015 nadobudlo účinnosť 10.7.2015. 
 
 
 
 
 

Miroslav Minárčik 
primátor mesta 

 


