
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 34/2000 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

 
 

     Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe par. 6 odst. 5 zákona NR SR  č. 401/1998 Z. z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a podľa par. 6 písm. g) zákona SNR č. 134/1992 Z. z. o 
štátnej správe ochrany ovzdušia, vydáva pre územie mesta Rajec toto všeobecne záväzné 
nariadenie. 

 
 

Par. 1 
Základné pojmy 

 
1. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú technologické celky obsahujúce stacionárne 

zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom do 0,2 MW, ostatné 
technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy 
na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, 
surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania 
a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie. 

 
2. Štátnu správu vo veciach ochrany ovzdušia podľa zákona o ovzduší vykonávajú: 

a) Ministerstvo životného prostredia SR 
b) Slovenská inšpekcia životného prostredia 
c) Krajské a Okresné úrady 
d) Obce 

 
3. Zóny s obmedzenou prevádzkou zdrojov znečisťovania sú miesta, ktoré slúžia k oddychu, na 

rekreáciu obyvateľov, centra sídelných útvarov a iné. 
 
 

Par. 2 
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 

 
1. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú povinní: 
 

a) V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené výrobcom 
zariadení, prípadne uvedené v súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko–
organizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov znečisťovania. 

b) Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia, alebo pri 
modernizácií jestvujúcich zariadení sa musia voliť najlepšie dostupné technológie 
s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku. 

c) 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. 

d) Umožniť zamestnancom orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným 
osobám prístup ku zdrojom znečisťovania za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok 
a kontroly zdroja znečisťovania a jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné podklady. 

e) Vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia. 



f) Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať príslušným orgánom 
ochrany ovzdušia potrebné údaje. 

g) Neprekročiť určený stupeň znečisťovania ovzdušia (tmavosť dymu). 
h) Oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý 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, najmä 
o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého 
zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. 

 
2. Povinnosti podľa odseku 1 písm. b, d, a h/ sa vzťahujú na právnické a fyzické osoby oprávnené 

podnikať. 
 

 
Par. 3 

Oprávnenia a povinnosti mesta 
 
a) dáva súhlas podľa par. 11 odst. 1, písm. f) zákona o ovzduší na povoľovanie malých zdrojov 

znečisťovania, 
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania, 
c) ukladá podľa par. 12 odst. 1 zákona o ovzduší prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania, 

ktorí neplnia povinnosti uložené im zákonom o ovzduší a ďalšími všeobecne platnými právnymi 
predpismi, opatrenia na nápravu, 

d) ukladá podľa par. 18 zákona o ovzduší prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania za 
porušenie právnych povinností uložených im zákonom o ovzduší pokuty, 

e) môže nariadiť odstavenie malého zdroja znečisťovania alebo obmedzenie jeho prevádzky pri 
plnení podmienok ustanovených v par. 18,  odst. 10 zákona o ovzduší, 

f) určuje podľa par. 8, odst. 1, písm. a) zákona o ovzduší podmienky pre prevádzku malých 
zdrojov znečisťovania, 

g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných 
zdrojov znečisťovania, 

h) dáva súhlas podľa par. 11 odst. 1, písm. b)  zákona o ovzduší na činnosti nepodliehajúce 
stavebnému konaniu, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie a sú uvedené 
v zozname, ktorý sa uverejňuje vo vestníku MŽP SR, 

i) dáva súhlas podľa par. 11 odst. 1, písm. g) zákona o ovzduší na zmeny používaných palív a 
surovín a na zmeny využívania technologických zariadení malých zdrojov znečisťovania. 

 
 

Par. 4 
Základné sadzby poplatku 

 
1. Energetické zariadenia s výkonom pod 200 kW 

a)  Spaľovanie hnedého uhlia, čiernouhoľného prachu a kalu  
       200,- Sk za 1 t spáleného uhlia. 

b)  Spaľovanie čierneho uhlia a koksu 
       150,- Sk za 1 t spáleného uhlia a koksu. 

c)  Spaľovanie ľahkého vykurovacieho oleja 
       100,- Sk za 1 t spáleného oleja 

d)  Spaľovanie nafty 
       100,- Sk za 1 t spálenej nafty. 



e)  Spaľovanie dreva 
       10,- Sk za 1 t spáleného dreva. 

f)  Spaľovanie bioplynu 
       100,- Sk za 10 000 m3 bioplynu 

g)  Spaľovanie zemného plynu 
       100,- Sk za 20 000 m3 zemného plynu. 
 
2. Skládky odpadov (dočasné a trvalé) a iné plochy pri ktorých dochádza k znečisťovaniu ovzdušia 

1,- Sk za 1m2 plochy. 
 
3. Skládky nebezpečných odpadov (dočasné a trvalé) a iné plochy, pri ktorých dochádza 

k znečisťovaniu ovzdušia 10,- Sk za 1 m2 plochy. 
 
4. Skládky palív a čerpacie stanice pohonných hmôt dané do prevádzky pred 31. 3. 1998 

3,- Sk za každých 1 m3 prečerpaných PHM pri čerpacích staniciach bez rekuperáciek, 
1,- Sk za každých 1 m3 prečerpaných PHM pri čerpacích staniciach s rekuperáciou. 

 
5. Iné činnosti pri ktorých dochádza k znečisťovaniu ovzdušia (napr. poľnohospodárske práce, 

udiarne, pekárne, sušiarne obilia a pod.) bude poplatok stanovený individuálne podľa škodlivosti 
a množstva vyprodukovaných látok. 

 
6. Lakovacie práce /lakovne s ročnou spotrebou menej ako 1000 kg  

5,- Sk za 1 kg použitej náterovej hmoty. 
 
7. Výkrmne hospodárskych zvierat s kapacitou menej ako 100 ks hovädzieho dobytka, alebo menej 

ako 500 ks ošípaných, alebo menej ako 100 ks hydiny 
100,- Sk za 10 ks hovädzieho dobytka 
100,- Sk za 50 ks ošípaných 
100,- Sk za 100 ks hydiny 

 
8. Bitúnky s kapacitou menšou ako 25 t živej hmotnosti hydiny 100,- Sk za 1 t živej hmotnosti 

hydiny. 
Bitúnky s kapacitou menšou ako 200 t živej hmotnosti ostatných zvierat 100,- Sk za 1 t živej 
hmotnosti ostatných zvierat. 

 
9. V zóne s obmedzenou prevádzkou mobilných zdrojov sú všetci prevádzkovatelia povinní 

zaplatiť maximálnu výšku poplatku 20 000,- Sk. 
 
 

Par. 5 
Výpočet poplatku 

 
1. Poplatok podľa odsekov 1 až 8 sa vypočíta podľa skutočne vykázanej spotreby za obdobie 

jedného kalendárneho roka a platí počas platnosti VZN. 
2. Sadzby poplatkov podľa odsekov 1 až 8 sa prehodnotia v každom ďalšom roku. 
3. Vypočítaný poplatok sa zaokrúhľuje na celé 100 Sk nahor. 
4. Poplatok pod 100 Sk sa nevyrubuje. 
5. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania platí poplatok na základe rozhodnutia mesta o 

určení poplatku /viď vzor uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia/. 



 
6. Poplatok do 5000 Sk sa platí v jednej splátke do 31. 3. kalendárneho roka. Nad túto čiastku sa 

platí v dvoch splátkach a to 50 % do 31. 3. a 50 % do 30. 6. kalendárneho roka, v ktorom 
oznamovacia povinnosť nastala. 

 
 

Par. 6 
Zóny s obmedzenou prevádzkou mobilných zdrojov 

 
Mesto určuje nasledovné zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov znečistenia: 

Námestie SNP, Námestie A. Škrábika, sídlisko Sever, sídlisko Juh, predškolské a školské 
zariadenia, zdravotnícke zariadenia. 
 
 

Par. 7 
Vymedzenie zdrojov, ktorým nebude poplatok vyrúbený 

 
Poplatok v meste nebude vyrubený (školy, zdravotnícke strediská, Domov vďaky, Mestský 

úrad, Klub dôchodcov, Sociálny dom). 
 
 

Par. 8 
Pokuty právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie 

 
a) Pokutu vo výške od 1.000,- Sk do 100.000,- Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť 

prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ak v spaľovacom zariadení spaľuje iné palivo 
než je určené výrobcom zariadenia, neprevádzkuje zariadenie v súlade s podmienkami týchto 
zariadení určenými výrobcami a v súlade s podmienkami mesta, nevykoná opatrenia na nápravu, 
alebo prekročí stanovený stupeň tmavosti dymu, alebo vykonáva činnosti, ktoré nepodliehajú 
stavebnému povoleniu a sú uvedené vo vestníku MŽP SR odst. 1, písm b) bez súhlasu orgánu 
ochrany ovzdušia. 

 
b) Pokutu vo výške od 500,- Sk do 10.000,- Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť 

prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania, ak neumožní zamestnancom mesta prístup 
k zdroju, alebo nevedie evidenciu v rozsahu donom ministerstvom. 

 
c) Ak do 15. 2. kalendárneho roka prevádzkovateľ malého zdroja neoznámi mestu údaje pre 

určenie poplatku za znečistenie ovzdušia, alebo nesplní podmienky dané v rozhodnutí mesta o 
poplatku za znečisťovanie ovzdušia, uloží mesto prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 
20.000,- Sk. 

 
d) Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dá nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o 

uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta podľa 
odsekov 1 a 9 a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany 
ovzdušia podľa toho zákona, orgán ochrany ovzdušia uloží pokutu až do výšky dvojnásobku 
súm určených v odsekoch 1 až 9 a môže nariadiť odstavenie zdroja znečisťovania alebo 
obmedzenie jeho prevádzky. 

 



e) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán ochrany ovzdušia zistil porušenie 
povinností najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu emisného limitu alebo 
povinnosti došlo. Pri určení výšky pokuty sa prihliada na množstvo a obsah emitovaného 
ovzdušia a závažnosť porušenia povinnosti. 

 
f) Ak toto nariadenie neustanovuje inak, vzťahujú sa na konanie o poplatkoch všeobecne záväzné 

predpisy o správnom konaní. 
 
 

Par. 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Mestské zastupiteľstvo ruší VZN mesta č. 14/94 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi znečisťovania. 
 
2. Na tomto všeobecnom záväznom nariadení mesta Rajec sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo 

v Rajci dňa 4. apríla 2000. 
 
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 19. 4. 2000. 
 
 
V Rajci dňa 4. apríla 2000 
 
 
 

                    Ing. Ján  R y b á r i k 
                        primátor mesta 
 
 
 

 
 
 
 
 


