Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia č. 9/2008
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 a § 11 ods. 3 písm. g)
cit. zákona a zákona c. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zákona č.
309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami C zákon o ovzduší) v znení
neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia a
NV č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon o ovzduší, vydáva pre mesto Tvrdošín toto
Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
§1
Úvodné ustanovenie
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v rámci svojej právomoci a v súlade s
platnými právnymi predpismi usmerňovať a vytvárať, zabezpečovať zdravé životné prostredie
v meste Tvrdošín.
2) Každý je povinný zdržať sa všetkého, čím by nad mieru stanovenú právnym predpisom
ohrozoval, alebo zhoršoval stav ovzdušia v meste Tvrdošín.
Časť I.
§2
Účel nariadenia
Nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane
vonkajšieho ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a spôsob
obmedzenia príčin a zmierňovanie následkov znečisťovania.
Časť II.
§3
Pojmy
1) Malým zdrojom znečisťovania sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia
na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, ostatné
technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania,
plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia, skládky
palív, surovín, produktov odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja
znečisťovania a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie na území
mesta.
2) Mobilným zdrojom znečisťovania sú pohyblivé zariadenia so spaľovacími, alebo inými
motormi, ktoré znečisťujú ovzdušie, najmä cestné motorové vozidlá, železničné, koľajové
vozidlá, plavidlá a lietadlá C podrobne stanovené vo všeobecnom právnom predpise Min.
dopravy, pôšt a telekomunikácii).
3) Na území mesta sú zdrojom znečisťovania právnické, alebo fyzické osoby oprávnené
na podnikanie, ktoré majú právo, alebo faktickú možnosť prevádzkovať tento zdroj.

Časť III.
§4
Pôsobnosť mesta
Mesto:
a) dáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania,
b) kontroluje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania,
c) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania, ktorí neplnia povinnosti uložené
im zákonom o ovzduší a ďalšími všeobecne záväznými predpismi, opatrenia na nápravu,
d) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania pokuty za porušenie právnych
povinnosti uložených im zákonom o ovzduší,
e) môže nariadiť odstavenie malého zdroja znečisťovania, alebo obmedzenie jeho prevádzky
pri nesplnení podmienok ustanovených zákonom o ovzduší,
f) určuje podmienky pre prevádzku malých zdrojov znečisťovania,
g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov znečisťovania,
h) dáva súhlas na činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu, ktoré znečisťujú, alebo
môžu znečisťovať ovzdušie a sú uvedené v zozname uverejnenom vo vestníku MZP,
i) dáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických
zariadení malých zdrojov znečisťovania.
Časť IV.
§5
Povinnosti prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania
1) Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú povinní:
a) Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s podmienkami na
prevádzku týchto zariadení určenými výrobcami a v súlade s podmienkami určenými
orgánmi ochrany ovzdušia.
b) V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené výrobcom
zariadení, prípadne uvedené v súbore technicko - prevádzkových parametrov a technická organizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov znečisťovania.
c) Umožniť povereným pracovníkom orgánov ochrany ovzdušia prístup ku malým zdrojom
znečisťovania za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja
znečisťovania a jeho prevádzky.
d) Vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia.
e) Neprekročiť určitý stupeň a časový limit znečisťovania ovzdušia (tmavosť dymu)
f) Neprekročiť stanovený emisný limit znečisťovania ovzdušia
2) Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie, je povinný dodržať povinnosti uvedené v odst.1 a okrem toho:
a) umožniť pracovníkom orgánov ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným
osobám pristúp ku zdrojom znečisťovania za účelom zistenia množstva znečisťujúcich
látok a kontroly zdroja znečisťovania, jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné
doklady.
b) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať údaje orgánom
ochrany ovzdušia, ktorých rozsah stanoví ministerstvo ŽP všeobecným záväzným nariadením.
c) oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia
spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na
zistenie množstva a škodlivostí znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za
uplynulý rok.

d) zaplatiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia, ktorý je príjmom do rozpočtu mesta a jeho
použitie je účelovo viazané na ochranu životného prostredia mesta Tvrdošín a na
zabezpečenie výkonu správy ochrany ovzdušia mestom.
3) Všetky fyzické osoby, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia sú od
poplatkovej povinností zo zákona oslobodené ak takýto zdroj nepoužívajú na výkon
podnikateľskej činnosti.
4) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malých zdrojov znečistenia platia všetky právnické a
fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré takýto zdroj prevádzkujú.
5) Na území mesta Tvrdošín je zakázané spaľovať odpad mimo zariadení na spaľovanie
určených a schválených. Jedná sa o odpady nevhodné na skládkovanie podľa par.17 zákona
č.606/1992 Zb. Jedná sa najmä o výbušné odpady, nádoby obsahujúce plyny pod tlakom,
samozápalné látky a horľaviny, odpady zo zdravotníckych zariadení, odpady z plastov,
pneumatík, tetrapakových balení, obalov tovaru a iných odpadov.
6) Zakazuje sa na území mesta Tvrdošín vykonávať práce a činnosti, ktoré môžu
spôsobovať znečisťovanie a zhoršovanie kvality ovzdušia a znepríjemňovanie života
občanov mesta.
§6
Povinnosti prevádzkovateľov mobilných zdrojov znečisťovania
1) Prevádzkovatelia mobilných zdrojov znečisťovania sú povinní prevádzkovať a udržiavať
tieto zdroje v súlade s podmienkami určenými výrobcami týchto zariadení a v súlade s
emisnými limitmi.
2) Prevádzkovatelia mobilných zdrojov znečisťovania sú povinní v určených lehotách bez
vyzvania na vlastné náklady dať si overiť, či ich mobilné zdroje znečisťovania plnia určené
emisné limity, lehoty a podrobnosti ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis
ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií.
3) V oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia sa u prevádzkovateľov
mobilných zdrojov znečisťovania môžu uplatniť osobitné zákonom stanovené režimy,
prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú povinní ich dodržiavať.
Časť V.
§7
Výška poplatku prevádzkovania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
1) Poplatok za prevádzkovanie malého zdroja sa stanovuje ročnou paušálnou sumou vo výške
6,64 eura, jeho prevádzkovateľovi ak v ňom za obdobie predchádzajúceho roka spálil:
a) do 2, 0 t koksu, dreva, ťažkého vykurovacieho oleja
b) do 3, 0 t ľahkého vykurovacieho oleja
c) do 6, 0 t nafty (benzínu)
d) do 40 000 m3 zemného plynu
e) do 1,0 t hnedého uhlia
f) do 1,0 t čierneho uhlia
2) Pri prekročení hore uvedeného limitu a vyššej spotrebe paliva sa výška poplatku
vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1 tohto VZN, najviac však 663,88 eura a to na
základe predloženého hlásenia a v zmysle platnej legislatívy.

3) Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia sa určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou vypočítanou v zmysle tohto nariadenia, maximálne do výšky 663,88 eura,
úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok, alebo k spotrebe palív a
surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú za každý malý zdroj.
Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania v meste.
4) Prevádzkovateľom zariadení ostatných technologických celkov nepatriacich do kategórie
veľkých a stredných zdrojov (napr. lakovne autoopravovní, pílnice a spracovanie dreva,
údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne, spracovanie obilia, iná výroba z ktorej vznikajú
znečisťujúce látka a pod.) sa poplatok stanovuje ročnou paušálnou sumou 16,60 eura/rok.
5) Prevádzkovateľom skládky palív, surovín, produktov a odpadov, plochy na ktorých sa
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, stavby, zariadenia a iné
činnosti znečisťujúce ovzdušie (napr. manipulácia s uhlím, sypkým materiálom, obilím, ČOV,
výkrm hovädzieho dobytka a ošípaných, výkrm hydiny, silážovanie, senážovanie, poľné
a spevnené hnojiská, sklady, skládky – nádrže močovky, iné zariadenia a pod.) sa poplatok
stanovuje ročnou paušálnou sumou 16,60 eura/rok.
Časť VI.
§8
Vyrubovanie poplatku

1) Poplatok platí fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba, ktorá
prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
2) Poplatok sa vyrubuje za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom za kalendárne obdobie
Jedného roka.
3) Poplatok vyrubuje mesto zastúpené primátorom, rozhodnutím o výške poplatku.
4) Poplatok Je splatný do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o výške poplatku.
5) V zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia mesto
nebude vyrubovať poplatok za znečisťovanie ovzdušia zdrojom: čerpacím staniciam PHM
s projektovaným, alebo skutočným ročným obratom do 100 m3.
6) Ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa
nevzťahujú na zdroje: čerpacích staníc PHM s projektovaným, alebo skutočným ročným
obratom do 100 m3.
Časť VII.
§9
Povinnosti znečisťovateľov
Znečisťovatelia sú povinní spolupôsobiť pri vyrubovaní poplatku najmä tým, že ;
1) Pravdivo a presne uvedú skutočnosti pre vyrubenie poplatku, ako aj spôsob, akým dospeli
k výslednej sume.
2) Umožnia preveriť správnosť výpočtu najmä predložením potrebných dokladov a listín.
3) V prípade, že si znečisťovatelia nebudú plniť povinnosti uvedené v ods. 1 a 2, bude
postupované v súlade s právnou úpravou.

Časť VIII.
§ 10
Sankcie
1) Za nesplnenie povinností uvedených v § 5 ods. l písm. a, b, d, e, alebo ak prevádzkovateľ
vykonáva činnosti podlá par. 4 písm. h bez súhlasu mesta, môže primátor mesta
prevádzkovateľovi, ktorým je právnická osoba (PO) alebo fyzická osoba (FO) oprávnená
podnikať, uložiť pokutu od 33,19 eura - do 3 319,39 eura.
2) Ak prevádzkovateľ (PO alebo FO oprávnená podnikať) poruší povinnosť uvedenú v par.5
ods. 2 písm. c môže mu primátor mesta uložiť pokutu od 33,19 eura - do 331,94 eura .
3. Ak prevádzkovateľ (PO alebo FO oprávnená podnikať) poruší povinnosti ustanovené v par.
5 ods. 2 písm. a, b môže mu primátor mesta uložiť pokutu vo výške od 16,60 eura - do 331,94
eura.
4) Pokutu podľa ods. 1 až 3 Je možné uložiť do jedného roka odo dňa, kedy mesto zistilo
porušenie povinnosti, najneskôr však do 3 rokov odo dňa., keď k porušeniu povinnosti došlo.
5) Za nesplnenie povinnosti uvedenej v par. 5 odst.2 písm. c je prevádzkovateľ povinný
zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,1 % vyrubeného poplatku.
6) V prípade porušenia zákazov uvedených v par. 5 ods. 5 a 6 bude porušiteľovi uložená
pokuta do výšky 99,58 eura.
7) Porušenia ustanovení tohto VZN fyzickými osobami sa bude posudzovať ako priestupok
a postihovať v zmysle zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a
doplnkov.
Časť IX.
§ 11
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 Tvrdošín.
2) Poplatok a sankcie pri neplnení povinností sú príjmom do rozpočtu mesta Tvrdošín.
Použitie Je účelovo viazané na ochranu životného prostredia v meste Tvrdošín.
3) Pokiaľ nie je v tomto VZN podrobnejšia úprava odkazuje sa na zákon č.309/1991 Zb. v
jeho plnom znení, podľa zákona č. 31/1995 Z.z. a zákona č.311/1992 Zb..
4) Toto VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom bolo schválené
uznesením č. 16/2008 Mestským zastupiteľstvom v Tvrdošíne zo dňa 12.12. 2008 a vyvesené
na úradnej tabuli mesta dňa 15.12. 2008.
5) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Tvrdošín č.1/2000 zo dňa 29.2.2000.
Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2009.

Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

Príloha č. 1 k VZN č. 9/2008
1. Vzorec pre výpočet výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia pri prekročení limitov
uvedených v § 7 tohto VZN.:
výška poplatku =

PP
. SS
LS

PP – paušálny poplatok
LS – limit spotreby
SS – skutočná spotreba

2. Prepočet pre výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia u vybraných znečisťujúcich
látok:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

1 m3 mäkkého dreva (napr. smrek) rovná sa 0,35 t
1 m3 tvrdého dreva (napr. buk, dub) rovná sa 0,6 t až 0,65 t
1 m3 drevných pilín rovná sa 0,15 t
hustota nafty pri teplote 20oC 0,840 kg/dm3
hustota benzínu pri teplote 20oC 0,75 kg/dm3
hustota ľahkého vykurovacieho oleja pri teplote 20oC 0,910 kg/dm3
hustota ťažkého vykurovacieho oleja pri teplote 20oC 0,910 kg/dm3

Prepočet pre výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia v bodoch d), e), f), g) vypočítame
podľa vzorca m = V . ρ
kde
m je celková hmotnosť telesa (meraná v kilogramoch)
V je celkový objem telesa (meraný v kubických metroch)
ρ je hustota telesa (meraná v kilogramoch na meter kubický)

