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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. ... /2019
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

ovzdušia na území mesta Spišské Vlachy

Mesto Spišské Vlachy na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. ... /2017 o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Spišské Vlachy

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia

§ 1
Predmet nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") upravuje povinnosti
prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia, náležitosti oznámenia údajov
potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia podľa osobitného predpisu a ďalšie podrobnosti vo veciach určenia
výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len
"MZZO"), vrátane oslobodenia od povinnosti platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia.

§ 2
Základné pojmy

1. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 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 zdroja1.

2. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia sa rozumie osoba, ktorá má právo
prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia2.

DRUHÁ ČASŤ
Základné ustanovenia

§ 3
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia

1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania je povinný:

1 § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
2 § 2 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
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a) oznámiť každoročne do 15. februára na Mestskom úrade v Spišských Vlachoch
(Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy) za každý malý zdroj
znečisťovania 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, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív
a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu
a účinnosti odlučovacích zariadení. Oznámenie je prílohou č. 1 tohto VZN.

b) zaplatiť poplatok určený rozhodnutím,
c) oznámiť mestu Spišské Vlachy zánik, resp. zmenu prevádzkovateľa malého zdroja

znečisťovania ovzdušia do 15 dní odo dňa zániku, resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje
potrebné pre výpočet poplatku za obdobie príslušného roka, v ktorom malý zdroj
znečisťovania ovzdušia prevádzkoval.

2. Od povinností uvedených v ods. 1 tohto článku sú oslobodení:
a) prevádzkovatelia malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý je umiestnený v byte,

rodinnom dome a v stavbe na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zariadenia
nevyužívajú na podnikanie,

b) prevádzkovatelia malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý je umiestnený
v zdravotníckych zariadeniach, detských jasliach, predškolských a školských
zariadeniach, ľudových umeleckých školách, knižniciach, galériách, centrách voľného
času detí, detských domovoch, penziónoch pre dôchodcov, domoch opatrovateľskej
služby, v objektoch charitatívnych organizácií a zariadení,

c) prevádzkovatelia malého zdroja znečisťovania umiestneného v objektoch vo vlastníctve
Mesta Spišské Vlachy.

TRETIA ČASŤ
Poplatky a sankcie

§ 4
Výška poplatku

1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené
na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia3.

2. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa článku 3
ods. 1 úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo
k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú4.

3. Výška poplatku za znečisťovanie ovzdušia sa vypočíta podľa sadzobníka poplatkov
uvedeného v prílohe č. 2 tohto VZN.

4. Mesto Spišské Vlachy preskúma údaje uvedené v oznámení podľa § 3 ods. 1 písm. a)
a vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja

3 § 1 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
4 § 3 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov



4

za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku
a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja
znečisťovania ovzdušia.

5. Ostatné malé zdroje znečisťovania ovzdušia (MZZO), pre ktoré nie je možné určiť
poplatok podľa vyššie uvedeného sadzobníka poplatkov, budú posúdené individuálne,
výška poplatku sa určí podľa druhu danej technológie a vplyvu na znečisťovanie
ovzdušia, a to paušálnou sumou do 663,87 € pre každý MZZO na kalendárny rok.

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

7. Poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.
8. Poplatok sa nebude vyrubovať ak jeho suma bude nižšia ako 3 eur.
9. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu mesta5.

§ 5
Sankcie

1. Za nesplnenie povinností uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) a určených v rozhodnutí podľa
§ 4 ods. 4 tohto VZN, uloží mesto Spišské Vlachy prevádzkovateľovi MZZO pokutu do
výšky 663,87 eura.

2. Mesto Spišské Vlachy môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa,
keď sa o porušení povinností prevádzkovateľa MZZO dozvedelo, najneskôr do troch
rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.

3. Pokuty sú príjmom rozpočtu mesta Spišské Vlachy.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Záverečné ustanovenia

§ 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. ...  /2019 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
v Spišských Vlachoch dňa .......... uznesením č. .............a nadobúda účinnosť 15. dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch.

V Spišských Vlachoch  .......... 2019
Vypracoval:

Ľubomír Fifik
primátor mesta

5 § 7 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
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O Z N Á M E N I E

údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania
ovzdušia na rok 20 ..... podľa skutočnosti predchádzajúceho roka (v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov)

Mesto Spišské Vlachy
Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy

I. Všeobecné údaje
Prevádzkovateľ malého zdroja (názov, obchodné meno, právna forma):
.....................................................................................................................................................................................
Adresa (sídlo, miesto podnikania):
.....................................................................................................................................................................................
IČO:........................................
Prevádzka/prevádzky na území mesta Spišské Vlachy (sídlo, doba prevádzky, počet a druh MZZO):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

II. Údaje o MZZO
A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW uvádza :

Typ kotla : ..................................................................................................................................................................
Príkon kotla : ..............................................................................................................................................................
Druh paliva a jeho spotreba (t/rok, m3/rok): ..............................................................................................................

B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných
zdrojov (napr. pekárne, lakovne, výroba betónu a pod.) uvádza :
Kapacita výroby (t/rok):
....................................................................................................................................................................................

Spotreba základných surovín (t/rok):
....................................................................................................................................................................................

Spotreba paliva (t/rok, m3/rok)
....................................................................................................................................................................................

Druh znečisťujúcich látok :
....................................................................................................................................................................................

Hmotnostný tok znečisťujúcich látok (t/rok) :
....................................................................................................................................................................................

Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok (meranie, bilančný výpočet):
.....................................................................................................................................................................................

C. Prevádzkovateľ čerpacej stanice, LPG, skládky palív, surovín, produktov, odpadov a zachytených
exhalátov, plôch, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iných
stavieb, zariadení a činností výrazne znečisťujúcich ovzdušie uvádza:
Druh vykonávanej činnosti:
....................................................................................................................................................................................

Druh manipulovanej, skladovanej látky: ....................................................................................................................
Množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok):
....................................................................................................................................................................................

Veľkosť manipulačnej plochy:....................................................................................................................................
Druh a účinnosť odlučovacieho zariadenia: ...............................................................................................................

V ................................................... ...................................................

Dňa ............................................... oznamovateľ (podpis, pečiatka)
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Sadzobník poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia

1. Palivovo energetický priemysel
Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným
menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.
1.1. Zariadenia na spaľovanie zemného plynu 5,- € / 10 000 m3

1.2. Ostatné spaľovacie zariadenia
hnedé uhlie 10,- € / tonu
čierne uhlie, koks 6,- € / tonu
drevo, drevené pelety, biomasa 5,- € / tonu
vykurovací olej, nafta, benzín 4,- € / tonu

2. Chemický priemysel
Čerpacie stanice benzínu podľa projektovaného ročného obratu alebo skutočného ročného obratu
< 100 m3 / rok paušálny poplatok 20,- €
3. Ostatný priemysel a zariadenia

3.1. Priemyselné spracovanie dreva – mechanické spracovanie kusového dreva s
projektovaným množstvom spracovaného dreva < 50 m3/deň
do 9,99 m3 20,- €
od 10,00 do 29,99 m3 60,- €
od 30,00 do 49,99 m3 100,- €

3.2.Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest :
do 100 miest pre ošípané s hmotnosťou nad 30 kg 20,- €
do 500 miest pre ošípané s hmotnosťou nad 30 kg 50,- €
do 50 miest pre prasnice 20,- €
do 100 miest pre prasnice 50,- €
do 500 miest pre hydinu 10,- €
do 2500 miest pre hydinu 30,- €
do 5000 miest pre hydinu 50,- €
do 100 miest pre hovädzí dobytok – dojnice 20,- €
do 200 miest pre hovädzí dobytok – dojnice 50,- €
do 100 miest pre hovädzí dobytok – ostatný 20,- €
do 200 miest pre hovädzí dobytok – ostatný 50,- €
do 500 miest pre ovce 20,- €
do 2000 miest pre ovce 50,- €
do 50 miest pre kone 20,- €
do 299 miest pre kone 50,- €
do 500 miest pre kožušinové a iné zvieratá 20,-€
do1499 miest pre kožušinové a iné 50,-€

3.3.Bitúnky s projektovanou kapacitou živej hmotnosti do 1 t/deň v mesačnom priemere
( hydina, zajacovité, domáce kopytníky a ostatné – napr. ryby )

paušálny poplatok 20,- €
3.4.Konzervárne a iné potravinárske prevádzky s projektovanou výrobnou kapacitou v t/deň

mäsové výrobky < 2,5 t/deň 20,- €
rastlinné výrobky (v priemere za štvrťrok) < 10 t/deň 10,- €

3.5.Plochy, s únikom znečisťujúcich látok
skládky odpadov 0,40 €/1 m2 pôdorysnej plochy
skládky palív, surovín, produktov 0,20 €/1 m2 pôdorysnej plochy


