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Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. …./2014 
ovanie ovzdušia 

Návrh na uznesenie: 
ľstvo  

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
o poplatkoch za 

ovanie ovzdušia  

 

 

 



 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Dôvodom pre aktualizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/1993  o ochrane 

ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami je novelizácia predpisov, zákona i príslušných vyhlášok 
v oblasti ochrany ovzdušia. Riešiť aktualizáciu formou zmien v texte by bolo neprehľadné, 
preto je táto aktualizácia pripravená ako nové Všeobecne  záväzného nariadenia č..../2014 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. V zmysle § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 
Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane ovzdušia) 
obec už môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením len zóny s obmedzením prevádzky 
mobilných zdrojov. Preto práva a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia neustanovujú obce vo VZN, ako sme to mali doposiaľ vo VZN č. 10/1993,  ale sú 
stanovené priamo v zákone o ochrane  vzdušia.  

Legislatívne zmeny sa premietajú hlavne do prílohy č. 1, v ktorej sú vymedzené malé 
zdroje znečisťovania ovzdušia a tieto vyplývajú z vyhlášky č. 410/2010 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane  ovzdušia. Ustanovením § 6 ods. 5 zákona 
č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov obec 
môže upraviť VZN ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja 
vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečistenia ovzdušia, ktorým poplatok nebude vyrubovať, 
a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých prevádzkovateľov sa 
nevzťahuje ustanovenie povinnosti zasielať oznámenie. Poplatky za malé zdroje sa v zmysle 
spomínaného zákona určujú paušálnou sumou, ktorá musí byť úmerná k množstvu 
vypúšťaných znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín.  

 
Dopad nového VZN na rozpočet mesta: 

 
Mesto Bardejov prostredníctvom odd. DaP eviduje  v priemere 50 výrubov ročne za 

znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. 
Návrh nového VZN má dopad na rozpočet, v zmysle nižšie uvedených príkladov 

celkový príjem mesta z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia predpokladá nárast z dôvodu 
paušálneho výrubu, zahrnutím nových technologických celkov a procesov a úpravy sadzieb, 
ktoré neboli menené od roku 2000.  

Tri druhy špecifických príkladov v dvoch alternatívach (veľká a mala spotreba, resp. 
veľkosť zdroja znečisťovania ovzdušia) ako sa zmení výška poplatku za znečistenie ovzdušia: 

 
      v súčasnosti:            po zmene VZN:  

spaľujúce zdroje: 
- 100 kW kotol na čierne uhle, spotreba 5 t  uhlia  5 x 6,63= 33,15 €  1,5 x 20+(5/025) = 50 € 
- 200 kW plynový kotol, spotreba 25 tis. m3 plynu      2,5 x 1,32=3,3 €  1,5 x 20+(25/10)=32,5 € 
 
sklady palív, odpadov, resp. sklady pohonných hmôt: 
- 100 m2 sklad uhlia     66,38 €   0,7 x 100 m2= 70 € 
- 500 m2 skládka drevených pilín    331,93 €   0,7 x 500 m2= 350 € 
 
ostatné technologické cely, procesy (doposiaľ sa nevyrubovali poplatky): 
- kaliaca linka       0,- €   20,- € 
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Mesto Bardejov v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov, ustanovením § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov  

 
v  y  d  á  v a 

  

Všeobecne  záväzné  nariadenie Mesta Bardejov  
č. …/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

 
Článok 1 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 
 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upraviť náležitosti oznámenia podľa 
osobitného predpisu(1) a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým 
zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „poplatok“) vrátane vyčlenenia malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať a určiť výšku poplatku.  

 
Článok 2 

Vymedzenie základných pojmov 
 

Pre účely tohto nariadenia je prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia(2) 
(ďalej len „malý zdroj“) právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo 
prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia na území mesta Bardejov.  
 

Článok 3 
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým 

zdrojom 
 

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára Mestu 
Bardejov 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 
kalendárny rok minimálne v rozsahu uvedenom v prílohe tohto nariadenia a to za každý malý zdroj 
osobitne.  
 

Článok 4 
Platenie poplatku 

 
1. Prevádzkovateľ je povinný platiť poplatok v súlade s rozhodnutím Mesta Bardejov.(3)  
2. Poplatok sa nevyrubuje prevádzkovateľovi malého zdroja, ktorým je:  

a) základná škola, materská škola a školské zariadenie, ktorých zriaďovateľom je mesto Bardejov;  
b) zariadenie sociálnych služieb zriadené alebo založené mestom Bardejov;  
c) rozpočtová organizácia a príspevková organizácia zriadená mestom Bardejov.  
 
 
 
-----------------------------------------  
(1) § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov  
(2) § 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov v súlade s prílohou č.1 vyhlášky č. 410/2012 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší  
(3) § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
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3. Pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja je pôvodný prevádzkovateľ povinný:  
a) zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj 
poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom zdroj prevádzkoval, než došlo k 
zmene prevádzkovateľa zdroja;  
b) podať Mestu Bardejov do 15 dní od vykonania zmeny prevádzkovateľa zdroja oznámenie podľa 
čl. 3 tohto nariadenia potrebné na určenie poplatku za obdobie príslušného roka do vykonania 
zmeny prevádzkovateľa zdroja;  
c) oznámiť Mestu Bardejov dátum, kedy došlo k zmene prevádzkovateľa malého zdroja, názov a 
sídlo nového prevádzkovateľa malého zdroja.  

4. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný:  
a) zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj 
poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom zdroj prevádzkoval, než došlo k 
zániku zdroja;  
b) oznámiť Mestu Bardejov zánik zdroja do 15 dní od jeho zániku, vrátane údajov podľa čl. 3 tohto 
nariadenia potrebných na určenie poplatku za obdobie príslušného roka.  

5. V prípade zmeny prevádzkovateľa malého zdroja alebo zániku malého zdroja sa výška 
poplatku za malé zdroje uvedené v odseku 1 tohto článku určí ako alikvotná časť ročného 
paušálneho poplatku prepočítaná na počet mesiacov (aj začatých), počas ktorých prevádzkovateľ 
malý zdroj prevádzkoval.“  
 

Článok 5 
Výška poplatku 

 
1. Poplatok sa pre nižšie uvedené malé zdroje kategorizované v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP 

SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len 
„vyhláška“) určuje na kalendárny rok takto:  
a) paušálne 20 € pre všetky technologické celky a procesy okrem stacionárnych zdrojov 
zaradených do kategórie 1.1 prílohy č. 1 vyhlášky;  
b) paušálne 20 € pre plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať 
znečisťovanie ovzdušia, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja;  
c) paušálne 20 € pre stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou 
veľkého zdroja alebo stredného zdroja;  
d) 0,70 €/m2 prevádzkovanej plochy pre skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú 
súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja, najviac však 663,87 €.  

2. Poplatok pre každý malý zdroj spaľujúci tuhé, kvapalné a plynné palivá, zaradený do 
kategórie 1.1 prílohy č. 1 vyhlášky je 20 €/rok, ak sa v ňom za obdobie uplynulého roku spotrebuje:  
a) do 10 000 m3 (4) plynného paliva ((napr. zemný plyn naftový (ZPN), propán-bután (LPG) alebo 
iné plynné palivá));  
b) do 0,25 t (4) čierneho uhlia, hnedého uhlia, koksu;  
c) do 0,5 t (4) nafty motorovej (NM) alebo ľahkého vykurovacieho oleja (LVO) alebo iných 
kvapalných ropných derivátov;  
d) do 0,75 t (4) dreva, drevnej štiepky alebo drevených brikiet.  

3. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva ako je uvedené v ods. 2 tohto článku sa určuje 
súčtom 1,5 násobku sumy 20 € a podielu skutočnej spotreby paliva k spotrebe uvedenej v ods. 
2 tohto článku pre jednotlivé druhy paliva, najviac však 663,87 €.  

4. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky 
ním prevádzkované malé zdroje na území mesta Bardejov.  
 
-----------------------------------------  
(4) alebo jej hmotnostný alebo objemový ekvivalent, prepočítaný mernou hmotnosťou alebo výhrevnosťou paliva 
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Článok 6 
Pokuty 

 
Pri ukladaní pokút postupuje mesto Bardejov podľa osobitných právnych predpisov.(5)  
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 
18.11.2014 a zvesený dňa 09.12.2014.  
2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo v 
Bardejove dňa 16.12.2014 uznesením č. ...../2014.  
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 
17.12.2014 a zvesené dňa ..........2014.  
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015.  
5. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 10/1993 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami.  
 

 

 

V Bardejove 17.12.20014      MUDr. Boris Hanuščak 

                           primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-----------------------------------------  
(5) § 8 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1976 
Zb. o správnom konaní  
v znení neskorších predpisov 
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Príloha k VZN:   
Názov prevádzkovateľa .............................................................................................................. 
Adresa   .............................................................................................................. 
IČO   .............................................................................................................. 
Tel. kontakt  .............................................................................................................. 
E-mail   .............................................................................................................. 
 

Mesto Bardejov 
Radničné námestie 16 
085 01 Bardejov 

 

Oznámenie údajov o prevádzke malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
za rok .............. 

 
V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v 

znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov a so Všeobecne záväzným nariadením mesta Bardejov č. .../2014 o poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia oznamujem ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
(ďalej len „MZZO“ ) tieto údaje: 

 
1. Miesto umiestnenie MZZO ............................................................................................................. 

(názov ulice a orientačné číslo, prípadne číslo parcely) 
 

2. Dátum začatia prevádzky   ...................................................................................................  
 

3. Druh MZZO 
3.1 Spaľovacie zariadenie: 

Typ zariadenia (zdroja): .................................................................................................... 
Druh spaľovaného paliva: .................................................................................................... 
Výkon v kW:    .................................................................................................... 

   Množstvo spotrebovaného paliva v m3 resp. t: .......................................................................... 
          

  3.2 Skládka (palív, surovín, produktov, odpadov): 
Skladovaný materiál:  ................................................................................................... 
Plocha skládky v m2:  ................................................................................................... 

     
       3.3 Ostatné technologické celky a procesy (uviesť kategóriu podľa prílohy č. 1 vyhlášky 

MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou a vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 137/2010 
Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov)  

 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 
 
 
Poučenie : Prevádzkovateľ MZZO (právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie na 
území mesta Bardejov) je povinný oznámiť vyššie uvedené údaje každoročne  do 15. februára 
Mestu Bardejov. 
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Ig. Slavomír Kmecik -  ved. odd. 
ŽP 

Dátum  Podpis  

Spracovateľ: Milan Klimek – ref. odd. ŽP Dátum  Podpis  

Spis č. :  2014/05226 Dátum 
 

 

Schválené: MsZ v Bardejove, č. uznesenia:  
 

Dátum  

Účinnosť: 01.01.2015 

Uložené : MsÚ – odd. SVV Dátum  Podpis  
 


