
Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Vrbové 

č.  9/2006 

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia   

malými zdrojmi znečisťovania  

______________________________________________ 
 

 Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom podľa §6 odst. 1, §11 odst. 4, písm. g zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej podľa §6 ods. 5 zákona 

č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. 

o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami /zákon o ovzduší/ v znení neskorších 

predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o ochrane ovzdušia 

a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania (ďalej len 

„nariadenie“). 

 

Článok 1  

Účel nariadenia 

 

 Toto nariadenie vymedzuje pojmy , upravuje práva a povinnosti pri ochrane ovzdušia 

pred znečisťujúcimi látkami na území mesta Vrbové a určuje výšku a spôsob vyrúbenia 

poplatku prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia. 

 

Článok 2 

Základné pojmy 

 

1. Znečisťujúcimi látkami sú tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo alebo po 

chemickej alebo fyzickej zmene v ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou 

nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo 

ostatných organizmov, zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ho zaťažujú alebo 

poškodzujú majetok. 

2. Zdrojom znečisťovania ovzdušia pre účely tohto nariadenia v zmysle §3 ods. 2, písm. 

c.) zákona č. 478/2002 Z.z. sú malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len MZZO). 

3. Malým zdrojom znečisťovania je: 

a.) technologický objekt obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív 

s tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW, 

b.) zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých 

a stredných zdrojov znečisťovania (napr. stolárstvo, lakovne, udiarne mäsa 

a mäsových výrobkov, pekárne, čerpacie stanice pohonných hmôt, zámočnícke 

a zváračské prevádzky a pod.), 

c.) skládky palív, surovín, zachytených exhalátov, skládky tuhého komunálneho 

odpadu, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie (napr. 

manipulácia so sypkými materiálmi – cementom, vápnom a pod.). 

 

4. Podmienkou klasifikácie malého zdroja znečisťovania je tiež riadne vydané 

kolaudačné rozhodnutie alebo iné obdobné rozhodnutie, na základe ktorého možno 

zdroj znečisťovania prevádzkovať alebo že o vymedzení zdroja rozhodol stavebný 

úrad, či iný príslušný orgán stavebnej správy, a to na návrh orgánu ochrany ovzdušia. 
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Článok 3 

Všeobecné povinnosti 

 

1. V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá ako určené 

výrobcom zariadení. 

2. Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť MZZO alebo pri modernizácii už 

jestvujúcich zariadení sa musia voliť najlepšie dostupné technológie s prihliadnutím 

na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku.  

3. Žiadosti o súhlas na povolenie stavieb MZZO predkladajú podľa povahy veci 

prevádzkovatelia, investori, projektanti (ďalej len „žiadateľ). Žiadosti musia 

obsahovať zdôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia (Čl.3 

ods. 2 tohto nariadenia). 

4. Na území mesta Vrbové je zakázané spaľovať všetky druhy odpadov (pneumatiky, 

izolačné hmoty, farby, laky, oleje, plasty, biologický odpad , atď.) mimo spaľovania v 

zariadeniach schválených na spaľovanie odpadov, ktoré spĺňajú kritéria pre palivá. 

5. Pri zastavení motorového vozidla na čas dlhší ako 5 min. na území mesta Vrbové (pri 

parkovaní, vykladaní a nakladaní tovaru, pri opustení vozidla a pod.) je vodič povinný 

vypnúť motor.    

 

 

 

 

Článok 4 

Povinnosti prevádzkovateľov MZZO 

 

1. Prevádzkovateľom MZZO je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo 

faktickú možnosť prevádzkovať tento zdroj. 

2. Prevádzkovatelia MZZO sú povinní: 

a.) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroj znečistenia v súlade 

s podmienkami pre prevádzku týchto zariadení, ktoré určí výrobca alebo 

orgány ovzdušia, pokiaľ sprísnia podmienky určené pre prevádzku týchto 

zariadení, 

b.) umožniť pracovníkom orgánov ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi 

povereným osobám prístup ku zdroju znečisťovania za účelom zistenia 

množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja znečisťovania a jeho 

prevádzky a predkladať im na to potrebné doklady, 

c.) plniť pokyny orgánu ochrany ovzdušia na zaistenie nápravy, 

d.) neprekročiť určený stupeň znečisťovania ovzdušia (tmavosť dymu), 

e.) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania, 

f.) oznámiť každoročne do 15. februára mestskému úradu pravdivé údaje o druhu 

a množstve spáleného paliva, použitých látok na striekanie a lakovanie, 

uskladňovaného sypkého materiálu, potrebného na zistenie škodlivosti 

vypúšťanej znečisťujúcej látky a údaje o veľkosti zdroja prevádzkovaného 

v uplynulom roku.    

g.) platiť poplatky za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“). 
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Článok 5 

Oprávnenia a povinnosti orgánu ochrany ovzdušia 

 

Mesto Vrbové ako orgán ochrany ovzdušia v súlade so zákonom č. 478/2002 Z.z.  

v znení neskorších predpisov: 

a.) dáva súhlas na povoľovanie stavieb MZZO (vrátane ich zmien) a na ich 

užívanie, 

b.) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľa MZZO, 

c.) ukladá opatrenia na nápravu prevádzkovateľom MZZO, ktorí neplnia 

povinnosti uložené im zákonom o ovzduší, nadväzujúcimi právnymi predpismi 

a týmto nariadením, 

d.) ukladá pokuty prevádzkovateľom MZZO za porušenie právnych predpisov pre 

ochranu ovzdušia a tohto nariadenia, 

e.) môže nariadiť odstavenie MZZO alebo obmedzenie jeho prevádzky pri splnení 

podmienok ustanovených v §38 ods. 8 zák. o ovzduší č. 478/2002 Zb.z. v znení 

neskorších predpisov, 

f.) určuje podmienky pre prevádzku MZZO, 

g.) dáva súhlas na činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu, ktoré znečisťujú 

alebo môžu znečisťovať ovzdušie a sú uvedené v zozname, ktorý sa uverejňuje 

vo vestníku ministerstva, 

h.) dáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny využívania 

technologických zariadení MZZO, 

i.) rozhoduje o poplatku právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, 

ktorá prevádzkuje MZZO (§2 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z.). 

 

 

 

Článok 6 

Poplatky za znečisťovanie 

 

1. Povinnosť platiť poplatky za MZZO sa vzťahuje na prevádzkovateľov MZZO, ktorí sú 

právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie. Povinnosť sa 

nevzťahuje na fyzické osoby (nepodnikateľov), ktoré prevádzkujú malé zdroje 

znečisťovania. 

2. Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa určuje podľa prílohy č. 1 ročnou paušálnou 

sumou od 100,- Sk do výšky 20.000,- Sk úmerne podľa veľkosti MZZO a škodlivosti 

vypúšťaných znečisťujúcich látok alebo spotreby množstva látky, z ktorej 

znečisťujúce látky vznikajú. Poplatok do výšky 100,- Sk sa nevyrubuje. 

3. Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním 

prevádzkované MZZO v meste Vrbové. 

 

 

Článok 7 

Vyrúbenie poplatku 

 

1. Poplatok sa vyrúbi v zmysle tohto nariadenia na návrh útvaru pre územný rozvoj 

a životné prostredie MsÚ. 

2. Podľa výpočtu v zmysle prílohy č. 1 sa poplatok zaokrúhľuje na celých 100,- Sk 

smerom dole. 
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3. Prevádzkovateľ MZZO má právo odvolať sa do 15 dní od doručenia  na  Obvodný 

úrad životného prostredia Piešťany prostredníctvom MsÚ Vrbové – útvar ÚRaŽP. 

4. Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

 

Článok 8 

Úľavy a oslobodenie od poplatku 

 

1. Povinnosť oznamovať údaje sa nevzťahuje na : 

a) všetky fyzické osoby (občanov) prevádzkujúce MZZO  

b) právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO 

na spaľovanie zemného plynu  so súčtom výkonov menších ako 20 kW  

c) spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré prevádzkujú vlastné kotolne, na 

vykurovanie bytov, spaľujúcich zemný plyn 

d) MZZO, ktorých prevádzkovateľom sú mestské podniky a Mesto Vrbové   

 

 

Článok 9 

Sankcie 

              

1. Za nesplnenie povinností uvedených v Čl. 4 ods. 2 písm. a), b), c) uloží primátor 

mesta prevádzkovateľovi pokutu od 500,- Sk do 100.000,- Sk. 

2. Za nesplnenie povinností uvedených v Čl. 4 ods. 2 písm. f) uloží primátor mesta 

prevádzkovateľovi pokutu od 1.000,- Sk do 20.000,- Sk. 

3. Za porušenie povinností uvedených v Čl. 3 ods. 5 uloží primátor mesta 

prevádzkovateľovi pokutu od 100,- Sk do 500,- Sk. 

4. Za porušenie povinností prevádzkovateľa podľa Čl. 3 možno pokutu uložiť do 

jedného roku odo dňa, kedy sa primátor mesta o porušení povinnosti dozvedel, 

najneskôr však do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti. 

 

 

Článok 10 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mesto Vrbové prostredníctvom  

a/    útvaru pre územný rozvoj a životné prostredie  

b/  mestskej polície mesta Vrbové, ktorej orgány sú oprávnené ukladať a vyberať    

pokuty v blokovom konaní v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. z. v znení neskorších 

predpisov. 

2. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť poplatok za to obdobie 

kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja. 

Za týmto účelom oznámi zánik malého zdroja do 15 dní odo dňa  jeho zániku 

mestskému úradu, vrátane údajov podľa prílohy tohto nariadenia. 

3. Poplatky a sankcie sú príjmom mesta. 

 

 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 

 

     1.    Návrh tohto ZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Vrbové 15 dní pred rokovaním 
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            Mestského zastupiteľstva Vrbové,  na uplatnenie pripomienok k tomuto návrhu.       

             

2.   Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  dňa 26.10.2006 

uznesením č. 99/X/2006.  Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od jeho  zverejnenia 

na úradnej tabuli, t. j.  4.12.2006. 

 

3.   Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší účinnosť VZN č. 02/2005 o ochrane 

      ovzdušia a o poplatkoch za  znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

   

          

              

 

 Vo Vrbovom,  dňa    10.11. 2006               

 

 

 

                                                                                                PaedDr. Ivan  Borovský 

                                                                                                primátor mesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 

 

 

Ročné poplatky  za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 
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1. Poplatok je násobkom skutočnej spotreby spáleného druhu paliva za rok a určeného 

poplatku za 1 tonu paliva, pri zemnom plyne za 10.000 m3. 

 

Pri výpočte sa vychádza z nasledovnej tabuľky: 

      

      Druh paliva                                        poplatok za 1 tonu/Sk 

 

      Hnedé uhlie                                            200 

      Čierne uhlie                                            160 

      Lignit                     200  

      Brikety                                                    200  

      Vykurovacie oleje                              150 

      Opotrebovaný olej                                  150 

      Drevo                                                        50 

  

                                                                    poplatok za 10 000 m3 

        Zemný plyn                                           100 

 

 

2. V zariadeniach  určených na striekanie a lakovanie – striekacie kabíny, okrem   

nanášania  látok bezodpadovými technológiami alebo pri použití ekologických 

nezávadných látok, je poplatok určený podľa spotrebovanej látky a to: 

2,- Sk za každý kg. 

 

3. Výpočet poplatku za znečistenie ostatnými malými zdrojmi znečistenia /technologické 

procesy, skládky materiálov a pod. /  sa určí pre každý prípad osobitne paušálnou 

sumou od 100.- Sk do 20 000 .-Sk úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených 

znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky 

vznikajú. 

 

 

 

 


