Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec
č. 53/2004 o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
doplnený o Dodatok č. 1 k § 5 zo dňa 15.12.2005
Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe § 6, ods. 1 zákona SNR 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 34 zákona 478/2002 Z.z. o
ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov, na základe vyhlášky č. 410/2003 MŽP SR o
kategorizácii veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia a na základe § 3, ods. 2 a
§ 6, ods. 4 zákona 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie:
§ 1.
Predmet nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických
osôb pri ochrane ovzdušia na území mesta Rajec a určuje výšku a spôsob platenia poplatku
za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.
§ 2.
Základné pojmy
1. Malými zdrojmi znečistenia sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na
spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, ostatné
technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečistenia,
plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia,
sklad alebo skládky palív, surovín, produktov, skládky odpadov, lom a iná plocha s
možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok, objekt, zariadenie a
činnosť, ktoré môžu znečisťovať ovzdušie ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného
zdroja.
2. Mobilným zdrojom znečisťovania je pohyblivé zariadenie so spaľovacím alebo iným
hnacím motorom, ktoré znečisťuje ovzdušie.
3. Zóny s obmedzenou prevádzkou zdrojov znečisťovania sú miesta, ktoré slúžia k oddychu,
na rekreáciu obyvateľov, centrá sídelných útvarov a iné.
4. Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo
nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo
životné prostredie.
5. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická alebo fyzická osoba,
ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia. Pre účel
tohoto VZN ide o právnické a fyzické osoby oprávnené podnikať.
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§ 3.
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú povinní :
1.

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

2.

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

3.

Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroj znečisťovania v súlade s podmienkami na
prevádzku týchto zariadení určenými výrobcami a v súlade s podmienkami určenými
orgánmi ochrany ovzdušia a mestom.

4. Umožniť zamestnancom inšpekcie a mesta, alebo týmito orgánmi povereným osobám
prístup ku zdroju znečisťovania za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a
kontroly zdroja znečisťovania jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné doklady
5. Vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia a mestom .
6. Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať orgánom ochrany
ovzdušia potrebné údaje.
7. Neprekročiť určitý stupeň znečisťovania ovzdušia /tmavosť dymu/.
8.

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, o počte
prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti
odlučovacích zariadení.

9.

Požiadať o súhlas na umiestnenie malého zdroja znečisťovania, žiadosť okrem
všeobecných náležitostí musí obsahovať preukázanie voľby najlepšej dostupnej techniky
a odôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia a odborný
posudok osobou na to spôsobilou. Odborný posudok predkladá žiadateľ vtedy ak, o to
orgán ochrany ovzdušia požiada.

10. Požiadať o súhlas s užívaním malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
11. Požiadať o súhlas na zmenu používaných palív a surovín a na zmeny využívania
technologických zariadení.
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§ 4.
Oprávnenia a povinnosti mesta
1.

Vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich
užívanie.

2.

Kontroluje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania.

3. Ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania, ktorí neplnia povinnosti
uložené im zákonom o ovzduší a ďalšími všeobecne platnými právnymi predpismi,
opatrenia na nápravu.
4. Ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania za porušenie právnych
povinností uložených im zákonom o ovzduší pokuty.
5. Môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja znečisťovania
ovzdušia.
6.

Určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia, rozsah prevádzkovej evidencie tvorí prílohu č. 1 tohoto
nariadenia.

7. Môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov znečisťovania, tieto sú súčasťou tohto nariadenia .
8. Vydáva súhlas na vykonávanie činnosti uvedených v zozname, ktorý ministerstvo
uverejňuje vo vestníku .
9. Vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických
zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných
zmenách.
§ 5.
Základné sadzby poplatku –
Dodatok č. 1 k VZN mesta č. 53/2004 o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia zo
dňa 15.12.2005 – strana č. 9 tohto VZN
1.

Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW
a/ Spaľovanie hnedého uhlia, čiernouhoľného prachu a kalu....220,- Sk za 1t spáleného uhlia
b/ Spaľovanie čierneho uhlia a koksu............................165,- Sk za 1t spáleného uhlia a koksu
c/ Spaľovanie nafty........................................................110,- Sk za 1t spálenej nafty
d/ Spaľovanie ľahkého vykurovacieho oleja.................110,- Sk za 1t spáleného oleja
e/ Spaľovanie dreva.........................................................11,- Sk za 1t spáleného dreva
f/ Spaľovanie bioplynu..................................................110,- Sk za 10 000 m3 bioplynu
g/ Spaľovanie zemného plynu:
1.g/ od 0 do 10 000 m3........................................... 250,- Sk
2.g/ od 10 000 m3 do 20 000 m3 .......................... 500,- Sk
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3.g/ od 20 000 m3 do 30 000 m3 .......................... 750,- Sk
4.g/ od 30 000m3 do 40 000 m3 ............................ 1 000,- Sk
2. Skládky odpadov, materiálov, palív surovín /dočasne a trvalé/, lomy a iné plochy, pri
ktorých dochádza k znečisťovaniu ovzdušia..............................1,10 Sk za 1m2 plochy
3.

Skládky nebezpečných odpadov /dočasné a trvalé/ a iné plochy.....11,- Sk za 1 m2 plochy

4.

Lakovacie práce / lakovanie s ročnou spotrebou menej ako 1000 kg / .........5,50 Sk za 1
kg použitej náterovej hmoty

5. Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest:
a/ do 200 ks hovädzieho dobytka ………...........................110 ,- Sk za 10 ks
b/ do 500 ks ošípaných nad 30kg………............................110,- Sk za 50 ks
c/ do 100 ks prasníc …………............................................110,- Sk za 10 ks
d/ do 5000 ks hydiny …………………..............................110,- Sk za 100 ks
e/ do 2000 ks oviec ………………....................................110,- Sk za 100 ks
f/ do 300 ks koní …………................................................110,- Sk za 10 ks
g/ do 1500 ks kožušinových a iných obdobných úžitkových zvierat …110,- Sk za 10 ks
6. Predaj hydiny a drobných hospodárskych zvierat viac ako 10 ks……110 ,- Sk za jeden deň
predaja
7. Bitúnky s kapacitou menšou ako 25 t živej hmotnosti za rok:
- hydiny……............................. 110,-Sk za 1t živej hmotnosti hydiny
Bitúnky s kapacitou menšou ako 200 t živej hmotnosti za rok:
- ostatných zvierat….............….110,- Sk za 1t živej hmotnosti ostatných zvierat
8. Priemyselné spracovanie dreva:
a/ mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovaného dreva:
- od 0 m3 do 5 m3 za deň ................................. 2 000,- Sk
- od 5 m3 do 50 m3 za deň ……………………10 000,- Sk
b/ mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty /piliny, stružliny, triesky, štiepky
a pod./ s projektovaným množstvom spracovania :
- od 0 m3 do 5 m3 ............................................ ..500,- Sk
- od 5 m3 do 10 m3 ……………………………1000,- Sk
- od 10 m3 do 100 m3 ………………………10 000,-Sk
c/ spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel podľa projektovanej
spotreby organických rozpúšťadiel do 0,6 t za rok:
- lepenie …………………..10,- Sk za 1 kg
- laminovanie ……………...10,- Sk za 1 kg
- nanášanie náterov, povlakov ………..10,- Sk za 1 kg
- impregnácia …………........10,- Sk za 1 kg
9. Opravy náterov, prestriekanie aut, nanášanie náterov na veľkorozmerné výrobky
s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,5 t za rok ……10,- Sk za 1 kg
10. Priemyselná výroba betónu, malty a alebo iných stavebných materiálov s projektovanou
výrobnou kapacitou do 10 m3 za hodinu ............................................2 000,- Sk na rok
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11. V zóne s obmedzenou prevádzkou mobilných zdrojov sú všetci prevádzkovateľia povinný
zaplatiť maximálnu výšku poplatku 20 000 ,- Sk
§ 6.
Výpočet poplatku
1. Poplatok sa vypočíta podľa skutočne vykázanej spotreby za obdobie jedného
kalendárneho roka .
2.

Sadzby poplatkov sa prehodnotia v každom roku.

3. Vypočítaný poplatok sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
4.

Poplatok pod 100 Sk sa nevyrubuje.

5. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania platí poplatok na základe rozhodnutia mesta
o určení poplatku.
6.
a/
b/
c/

Ročný poplatok sa platí:
do 5000,- Sk – jednorázovo
od 5000,- Sk do 10 000,- Sk v polročných splátkach
od 10 000,- Sk do 20 000,- Sk v štyroch štvrťročných splátkach

7.

Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu mesta.

8.

Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania v meste, maximálne však 20 000,- Sk.

9.

Pri zániku malého zdroja znečisťovania je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem
poplatku určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie
kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja. Za
týmto účelom sa oznámi zánik zdroja do 15 dní na MsÚ, vrátane údajov potrebných pre
určenie výšky poplatku a jeho rozpočet.
§ 7.
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.
§ 8.
Vymedzenie zdrojov, ktorým nebude poplatok vyrubený
Poplatok v meste nebude vyrubený /školské zariadenia, zdravotnícke strediská, Domov
vďaky, Mestský úrad, Klub dôchodcov, Socialny dom/
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§ 9.
Pokuty právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
1.

Pokutu vo výške od 1000 Sk do 100 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť
prevadzkovateľovi 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 bez súhlasu mesta, alebo ak vykonáva činnosti bez súhlasu orgánu ochrany
ovzdušia.

2.

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 danom ministerstvom.

3. 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..
4. Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o
uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta a
prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany
ovzdušia, orgán ochrany ovzdušia uloží pokutu až do výšky dvojnásobku súm určených v
odstavcoch "1,2,3" a môže nariadiť odstavenie zdroja znečisťovania, alebo obmedzenie
jeho prevádzky.
5.

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán ochrany ovzdušia zistil
porušenie povinnosti 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
emisného ovzdušia a závažnosť porušenia povinností.

6. Ak toto nariadenie neustanovuje inak, vzťahujú sa na konanie o poplatkoch všeobecne
záväzné predpisy o správnom konaní.
7.

Pokuty uložené mestom vo veciach ochrany ovzdušia sú príjmom mesta.
§ 10.
Kontrolná činnosť

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú zamestnanci MsÚ Rajec :
1. oddelenia výstavby a životného prostredia
2. oddelenia finančného
3. mestskej polície
4. kontrolór mesta
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§ 11.
Záverečné ustanovenie
1. Mestské zastupiteľstvo ruší VZN mesta č. 34/2000 a dodatok č. 1 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
2. VZN mesta Rajec o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia schválilo Mestské
zastupiteľstvo dňa 6.5.2004.
3. VZN mesta Rajec o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia nadobúda účinnosť
15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta

Vyvesené dňa: ………………………..
Zvesené dňa: ………………………….
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Príloha č. 1,
k všeobecne záväznému nariadeniu, ktorá určuje rozsah vedenia evidencie malého zdroja
znečisťovania / pozn. Zákon 61/2004/
1. Stála evidencia v závislosti od charakteru zdroja, jeho časti a zariadení :
A/ Základné identifikačné údaje o prevádzkovateľovi : názov, sídlo, identifikačné číslo,
telefónny kontakt
B/ Základné údaje identifikujúce zdroj a jeho umiestnenie
C/ Základné údaje identifikujúce vydané súhlasy, rozhodnutia, povolenia pre malý zdroj,
vrátane ich zmien a obnovených povolení
D/ Dokumentáciu charakterizujúcu technológiu., zariadenia, menovité kapacity, výrobky,
palivá a suroviny spôsob podmienky prevádzky.
2. Priebežná evidencia v závislosti od zdroja, jeho časti a zariadení:
A/ Zápisy a záznamy o skutočných hodnotách parametrov a opatreniach na zabezpečenie
ochrany ovzdušia počas prevádzky zdroja.
3. Ročná evidencia:
A/ Ročná evidencia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
4. Evidencia sa uchováva:
A/ Stála najmenej 5 rokov po skončení prevádzky
B/ Ročná evidencia najmenej päť rokov po skončení príslušného kalendárneho roka
C/ Údaje o priebežnej evidencii sa poskytujú na požiadanie.
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Dodatok č. 1
k VZN mesta č. 53/2004 o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkom č. 1 sa :
upravuje § 5, bod 1 nasledovne:
1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW
a/ Spaľovanie hnedého uhlia, čiernouhoľného prachu a kalu....220,- Sk/t/rok spáleného uhlia
b/ Spaľovanie čierneho uhlia a koksu............................165,- Sk/t/rok spáleného uhlia a koksu
c/ Spaľovanie nafty........................................................1,- Sk/liter/rok spálenej nafty
d/ Spaľovanie ľahkého vykurovacieho oleja.............….1,- Sk/liter/rok spáleného oleja
e/ Spaľovanie dreva.........................................................11,- Sk/m3/rok spáleného dreva
f/ Spaľovanie bioplynu..................................................110,- Sk/10 000m3/rok bioplynu
g/ Spaľovanie zemného plynu:
1.g/ do 10 000 m3....……....................................... 250,- Sk /rok
2.g/ od 10 000 m3 do 20 000 m3 .......................... 500,- Sk/rok
3.g/ od 20 000 m3 do 30 000 m3 .......................... 750,- Sk/rok
4.g/ od 30 000 m3 do 40 000 m3 ............................ 1 000,- Sk/rok
- za každých ďalších 10 000 m3 sa zvyšuje o poplatok 250,- Sk od poslednej sadzby.
upravuje ďalej §5, bod 8. nasledovne :
8. Priemyselné spracovanie dreva:
a/ mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovaného dreva:
- do 5 m3 za deň ...............................…………. 2 000,- Sk/rok
- od 5 m3 do 50 m3 za deň ……………………10 000,- Sk/rok
b/ mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty /piliny, stružliny, triesky, štiepky
a pod./ s projektovaným množstvom spracovania :
- do 5 m3 za deň………................................. ..500,- Sk/rok
- od 5 m3 do 10 m3 za deň……………………1000,- Sk/rok
- od 10 m3 do 100 m3 za deň.………………10 000,-Sk/rok
Ostatné ustanovenia zostávajú nezmenené.
Dodatok č. 1 je súčasťou VZN mesta č. 53/2004 o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia.
Dodatok č. schválilo MZ v Rajci dňa 15.12.2005 pod č. uznesenia č.115/2005 a nadobúda
právoplatnosť 15 dňom vyvesenia na úradnej tabuli.
V Rajci dňa 15.12.2005
Vyvesené 16.12.2005
Zvesené 30.12.2005
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta
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