Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt a
. 7/2008 zo d a 16.12.2008.
o poplatkoch za zne is ovanie ovzdušia malým zdrojom zne is ovania ovzdušia
Mestské zastupite stvo v Byt i, pod a § 4 ods. 3, písm. g) zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov s použitím zákona . 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia pred zne is ujúcimi látkami
(zákon o ovzduší), ktorým sa novelizuje zákon . 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zne is ovanie ovzdušia, a Vyhl. .
706/2002 Z.z. o zdrojoch zne is ovania ovzdušia (kategorizácia zdrojov), vydáva pre územie mesta Byt a toto
všeobecne záväzné nariadenie:
§1
Úvodné ustanovenie
1. Ú elom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v rámci právomoci a v súlade s platnými právnymi predpismi
usmer ova , vytvára a zabezpe ova zdravé životné prostredie v meste Byt a a upravi podrobnosti vo veciach
poplatku prevádzkovate ov malých zdrojov.
2. Každý je povinný zdrža sa všetkého, ím by nad mieru stanovenú právnym predpisom ohrozoval, alebo zhoršoval
stav ovzdušia v meste Byt a.
3. Každý prevádzkovate malého zdroja je povinný dodržiava predpisy platné vo veci ochrany ovzdušia a o
poplatkoch za jeho zne is ovanie.
as I
§2
Ú el nariadenia
Nariadenie:
a) upravuje podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovate a 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 zne is ujúcich látok udskou innos ou,
c) upravuje spôsob obmedzenia prí in a zmier ovanie následkov zne is ovania.
as II
§3
Pojmy
1. Zne is ujúcou látkou sa rozumie akáko vek látka vnášaná udskou innos ou priamo alebo nepriamo do ovzdušia,
ktorá má alebo môže ma škodlivé ú inky na zdravie udí alebo životné prostredie.
2. Stacionárnym zdrojom zne is ovania je technologicky celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov,
skládka odpadov; lom alebo iná plocha s možnos ou zaparenia, horenia alebo úteku zne is ujúcich látok alebo iná
stavba, objekt, zariadenie a innos , ktorá zne is uje alebo môže zne is ova ovzdušie; vymedzený je ako súhrn
všetkých zariadení a priestorového celku.
3. Mobilným zdrojom zne is ovania je pohyblivé zariadenia so spa ovacím alebo iným hnacím motorom, ktoré
zne is ujú ovzdušie.
4. Pod a miery vplyvu technologického procesu na ovzdušie alebo pod a rozsahu zne is ovania, sa za malé zdroje
považuje stacionárne zdroje, ktorými sú ostatné technologické celky nepatriace do kategórie ve kých a stredných
zdrojov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobova zne is ovanie ovzdušia, skládky palív,
surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a innosti výrazne zne is ujúce ovzdušie, ak nie sú sú as ou
ve kého zdroja alebo stredného zdroja.
5. Prevádzkovate om malého zdroja je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo faktickú možnos
prevádzkova malý zdroj zne is ovania ovzdušia.

as III
§4
Pôsobnos mesta
1. Mesto Byt a v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia a malých zdrojov jeho
zne is ovania:
a) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovate ov malých zdrojov,
b) vydáva súhlas na vykonávanie innosti uvedených v zozname, ktorý ministerstvo (ŽP SR)uverej uje vo
vestníku,
c) vydáva súhlas na povo ovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmeny a na užívanie,
d) vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a
na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
e) ukladá prevádzkovate om malých zdrojov, ktorí neplnia povinnosti uložené zákonom o ovzduší a alšími
všeobecne záväznými predpismi, opatrenia na nápravu,
f) ukladá prevádzkovate om malých zdrojov pokuty za porušenie právnych povinností stanovených zákonom o
ovzduší,
g) môže, za podmienok stanovených zákonom o ovzduší, nariadi obmedzenie alebo zastavenie malého zdroja
zne is ovania,
h) môže ustanovi všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov
zne is ovania,
i) ur uje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov.
2. Mesto Byt a v súhlasoch vydaných pod a odseku 1 môže ur i podmienky prevádzkovania malých zdrojov.
as IV
§5
Povinnosti prevádzkovate a malých zdrojov
1. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní:
a) uvádza do prevádzky a prevádzkova zdroje zne is ovania v súlade s dokumentáciou a s podmienkami
ur enými v súhlase Mesta Byt a,
b) vykona opatrenia na nápravu uložené Mestom Byt a,
c) neprekro i tmavos dymu,
d) v zariadeniach na spa ovanie palív sa nesmú spa ova iné palivá než ur ené výrobcom zariadení, prípadne v
súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko - organiza ných opatrení na zabezpe enie prevádzky
zdrojov alebo uvedené v súhlase Mesta Byt a.
2. Prevádzkovatelia malých zdrojov, ktorými sú právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia, sú okrem
dodržiavania všeobecných povinnosti uvedených v odseku 1 povinní:
a) umožni zamestnancom Mesta Byt a alebo týmto povereným osobám prístup ku zdrojom zne is ovania s
cie om zistenia množstva zne is ujúcich látok, kontroly zdroja zne is ovania a jeho prevádzky a predklada
týmto potrebné doklady,
b) vies prevádzkovú evidenciu o zdrojoch zne is ovania a poskytova Mestu Byt a údaje, ktorých rozsah
stanovuje príslušný vykonávací predpis a na požiadanie poskytova tieto aj alšie údaje potrebné na zistenie
množstva a škodlivosti zne is ujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok,
c) oznámi každoro ne do 15. februára Mestu Byt a za každý malý zdroj zne is ovania ovzdušia spotrebu palív a
surovín, z ktorých zne is ujúce látky vznikajú a alšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti
zne is ujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok,
d) uhradi poplatok za zne is ovanie ovzdušia stanovený príslušným rozhodnutím, ktorý je príjmom do rozpo tu
mesta a jeho použitie je ú elovo viazané na ochranu životného prostredia Mesta Byt e a na zabezpe enie
výkonu správy ovzdušia.
3. Od oznamovacej a poplatkovej povinnosti sú oslobodené:
a) zo zákona všetky fyzické osoby (ob ania), ak takýto zdroj nepoužívajú na výkon podnikate skej innosti,
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 obyvate stvo, neziskové ob ianske združenia, organizácie a pod.
4. Poplatok za zne is ovanie ovzdušia malým zdrojom zne is ovania platia všetky právnické a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré takýto zdroj prevádzkujú za výnimiek uvedených v bode 3.
5. Na území Mesta Byt e je zakázané spa ova odpad mimo zariadení na spa ovanie ur ených a schválených. Jedná
sa o odpady nevhodné na skládkovanie pod a zákona . 223/2001 Z. z. o odpadoch.
6. Na území Mesta Byt e je zakázané vykonáva práce a innosti, ktoré môžu spôsobova zne is ovanie, zhoršovanie
kvality ovzdušia a znepríjem ovanie života ob anov mesta.
§6
Povinnosti prevádzkovate ov mobilných zdrojov
1. Prevádzkovatelia mobilných zdrojov zne is ovania sú povinní prevádzkova a udržiava mobilné zdroje v súlade s
podmienkami ur enými výrobcami týchto zariadení a dodržiava emisné limity.
2. Prevádzkovatelia mobilných zdrojov zne is ovania sú povinní v ur ených lehotách bez vyzvania da si overi na
vlastné náklady, i ich mobilné zdroje zne is ovania sp ajú ur ené emisné limity a podmienky stanovené ich
výrobcami.
3. V oblastiach riadenia kvality ovzdušia je možné na prevádzku mobilných zdrojov uplatni regula né opatrenia
stanovené zákonom o ochrane ovzdušia. Ak sa regula né opatrenia uplat ujú, prevádzkovatelia malých zdrojov sú
povinní ich dodržiava .
as V
§7
Výška poplatku za prevádzkovanie malého zdroja
1. Poplatok za prevádzkovanie malého zdroja sa stanovuje ro nou paušálnou sumou vo výške 6,64€ (200,- Sk) jeho
prevádzkovate ovi ak v om za obdobie predchádzajúceho (uplynulého) roka spálil:
a) do 2,0 t koksu, ažkého vykurovacieho oleja,
b) do 3,0 t ahkého 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 zne is ovania sa stanoví individuálne :
a) pre spa ovanie nekontaminovaného, suchého, odpadového dreva v stacionárnom zariadení na spa ovanie
palív v prevádzke pre ú el podnikania - pod a množstva spotrebovaného paliva, ve kosti prevádzkovaného
zdroja, výkonu zariadenia, ú elu spa ovania, využitia paliva, škodlivosti vypúš aných látok a pod.,
b) pre skládky palív a surovín, erpacie stanice pohonných látok s obratom do 100 m3/rok a skvapalnených
uh ovodíkových plynov:
- pre skládky tuhého paliva (skládky uhlia a pod.) - pod a ve kosti plochy skládky a množstva obratu
palivom za spoplatkované obdobie,
- skládky, zásobníky a miesta skladovania a distribúcie kvapalného paliva (zemný plyn, PB a pod.),
erpacie stanice pohonných látok s obratom do 100 m3/rok a skvapalnených uh ovodíkových plynov pod a ve kosti zdroja, druhu a škodlivosti zne is ujúcej látky na životné podmienky v meste, množstva
obratu za spoplat ované obdobie,
c) innosti výrazne zne is ujúce ovzdušie a s ažujúce život ob anom mesta - pod a ve kosti zdroja, druhu a
škodlivosti zne is ujúcej látky a jej negatívneho vplyvu na ovzdušie v meste,
d) spracovanie dreva s projektovanou kapacitou prevádzky od 0,2 m3 do 20 m3 za de - pod a 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 ú elom
podnikania s projektovanou spotrebou náterových látok do 1 t/rok - pod a ve kosti zdroja, druhu a množstva
používaných látok, technológie a zariadení, vplyvu na ŽP a okolie prevádzky.
3. Pri prekro ení horeuvedeného limitu a vyššej spotrebe paliva sa výška poplatku vypo íta pod a podielu skuto nej
spotreby úmerne ku spotrebe uvedenej v odseku 1 a to násobku 6,64 € (200,- Sk) najviac však 663,88 € (20.000,Sk).

4. Poplatok za 1 t spáleného hnedého uhlia a 1 t spáleného ierneho uhlia vypo ítaný zo zverejnených emisných
faktorov a základných poplatkov za jednotlivé vypúš ané zne is ujúce látky zoh ad ujúci nábehovú krivku
zvyšovania základných poplatkov je uvedený v prílohe . 1 tohoto VZN. Poplatky uvedené v tejto prílohe sa
vz ahujú na zdroj bez odlu ovacích zariadení. Pre zdroje s inštalovaným odlu ovacím zariadením sa primerane
znižujú v prípade ak:
- príslušná technológia obsahuje odlu ovacie zariadenie a
- pod a ú innosti odlu ova a a to na základe ohlásenia predloženého v zmysle platnej legislatívy.
5. Výška poplatku prevádzkovate a malého zdroja zne is ovania sa ur uje na kalendárny rok, paušálnou sumou
vypo ítanou v zmysle tohto nariadenia, maximálne do výšky 663,88 € (20.000,- Sk), úmerne k množstvu a
škodlivosti vypustených zne is ujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých zne is ujúce látky vznikajú
za každý malý zdroj.
6. Ro ný poplatok prevádzkovate a malého zdroja pozostáva zo sú tu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé
zdroje zne is ovania v meste.
as VI
§8
Vyrubovanie poplatku
1.
2.
3.
4.

Poplatok platí fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba, ktorá prevádzkuje malý zdroj.
Poplatok sa vyrubuje za zne is ovanie ovzdušia malým zdrojom za kalendárne obdobie jedného roka.
Poplatok vyrubuje Mesto Byt a zastúpené primátorom, rozhodnutím o výške poplatku.
Poplatok je splatný do 15 dní odo d a doru enia rozhodnutia o výške poplatku.
as VII
§9
Povinnosti prevádzkovate ov malých zdrojov

1. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní spolupôsobi pri vyrubovaní poplatku najmä tým, že:
a) pravdivo a presne uvedú skuto nosti pre vyrubenie poplatok, ako aj spôsob akým dospeli k výslednej sume.
b) umožnia preveri správnos výpo tu najmä predložením potrebných dokladov a listín.
2. V prípade, že si prevádzkovatelia malých zdrojov nebudú plni povinnosti uvedené v ods.1 písm. a) a b) bude sa
postupova v súlade s právnymi predpismi.
as VIII
§ 10
Sankcie
1. Za nesplnenie povinnosti uvedených v § 5 ods. 1 písm. a), b), c) a d)tohoto VZN alebo ak prevádzkovate vykonáva
innosti pod a § 4 ods. 1 písm. b) tohoto VZN bez súhlasu Mesta, uloží Mesto Byt a prevádzkovate ovi, pokutu od
3,32 € (100,- Sk) do 3.319,40 € (100.000,- Sk).
2. Za porušenie povinnosti ustanovenej § 5 ods. 2 písm. c) tohoto VZN, uloží Mesto Byt a prevádzkovate ovi malého
zdroja pokutu vo výške 663.88 € (20.000,- Sk.)
3. Ak prevádzkovate malého zdroja poruší povinnosti ustanovené v § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohoto VZN, uloží Mesto
Byt a prevádzkovate ovi malého zdroja pokutu vo výške od 16,60 € (500,- Sk) do 331,94 € (10.000,- Sk).
4. Pokutu pod a ods. 1 až 3 je možné uloži do jedného roka odo d a, ke Mesto Byt a zistilo porušenie povinnosti,
najneskôr však do troch rokov odo d a, ke k porušeniu povinnosti došlo. Pri ur ení pokuty sa prihliada na
závažnos porušenia povinnosti.
5. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) je prevádzkovate povinný zaplati za každý de
omeškania penále vo výške 0,1% vyrubeného poplatku.

as IX
§ 11
Spolo né ustanovenia
1. Pri zániku malého zdroja zne is ovania je prevádzkovate povinný zaplati okrem poplatku ur eného pod a
skuto ností uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom zne is oval ovzdušie, než došlo
k zániku malého zdroja. Za tým ú elom oznámi zánik zdroja do 15 dní na MsÚ, vrátane údajov potrebných pre
ur enie výšky poplatku a jeho rozpo et. Poplatok platí prevádzkovate pod a rozhodnutia Mesta Byt e.
2. Poplatok a sankcie pri neplnení povinností sú príjmom do rozpo tu Mesta Byt e. Použitie je ú elovo viazané na
ochranu životného prostredia v Meste Byt a.
3. Pokia nie je v tomto všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava sa odkazuje na zákon . 478/2002 Z.z. o
ochrane ovzdušia a s týmto súvisiace predpisy.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za zne is ovanie ovzdušia malým zdrojom nadobúda ú innos
1.1.2009.
5. Týmto nariadením sa ruší VZN mesta Byt e . 2/1997 zo d a 10.1.1997 v znení neskorších jeho zmien a doplnkov
(VZN . 2/1998, VZN . 1/2000, VZN . 5/2001, VZN . 2/2002) a VZN 2/2003.
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