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Strana č.2
Mestské zastupiteľstvo v Púchove v súlade s § 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č.401/1998 Z.z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a č.371/2010 Z.z. o ovzduší, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie:
Článok č.1
Základné ustanovenia
1)Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje náležitosti
oznámenia podľa osobitného predpisu (§6 ods.4zák.č.401/1998 Z.z.) a ďalšie podrobnosti
vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania
ovzdušia (ďalej len „poplatok“) vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“), ktorým sa poplatok nebude vyrubovať a určuje
výšku poplatku.
2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) malým zdrojom stacionárny zdroj (§3 ods.2 písm.c) zák.č.137/2010 Z.z.), ktorým je :
1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW
2. ostatný technologický celok (§3 ods.2 písm.c) zákona č.137/2010 Z.z.) , plochy na
ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov, stavby, zariadenia
a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo
stredného zdroja, a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj
znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom (Príloha č.2
k Vyhl.MPŽPaRR SR č.356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší)

b) prevádzkovateľom malého zdroja (§2 písm.f) zákonač.137/2010 Z.z.) právnická osoba
a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo prevádzkovať alebo
riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.
Článok č.2
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja
1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný
a) oznámiť každoročne do 15.februára Mestu Púchov spotrebu palív a surovín,
z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, ďalšie údaje potrebné na zistenie
množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia
za uplynulý kalendárny rok (ďalej len „hodnotené obdobie“) na tlačive
„Oznámenie údajov potrebných
pre určenie
výšky poplatku za
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom“, ktorého vzor je uvedený v
prílohe č.2, a to za každý malý zdroj osobitne (§6 ods.4 zákona č.401/1998 Z.z.)
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b) platiť poplatok v súlade s rozhodnutím o výške poplatku podľa článku č.4 tohto
nariadenia (§1 ods.12 zákona č.401/1998 Z.z.)
2) Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na prevádzkovateľa malého zdroja,
ktorým je:
a) zariadenie sociálnych služieb zriadené alebo založené Mestom Púchov
b) základná škola, materská škola a základná umelecká škola, ktorých
zriaďovateľom je Mesto Púchov
c) školské účelové zariadenia a školské výchovno-vzdelávacie zariadenia,
ktorých zriaďovateľom je Mesto Púchov
Článok č.3
Výška poplatku
1) Poplatok sa pre každý malý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou
do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa článku č.2 ods.1
písm.a) tohto nariadenia (ďalej len „skutočná spotreba“) úmerne k množstvu
a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín,
z ktorých znečisťujúce látky vznikajú (§3 ods.2 zákona č.401/1998 Z.z.) za podmienok
ustanovených v tomto nariadení.
2) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov
za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území mesta Púchov (§3 ods.4
zákona č.401/1998 Z.z.) .
3) Poplatok za malý zdroj podľa článku č.1 ods.2 písm.a) prvý bod tohto
nariadenia sa vypočíta ako súčet paušálneho poplatku a poplatku
vypočítaného ako súčin sadzby určenej pre jednotlivé druhy palív (viď príloha
č.1) a množstva spotrebovaného paliva v predchádzajúcom kalendárnom roku
podľa vzorca:
P = Pp + ( Sp x M )
P - poplatok
Pp - paušálny poplatok ( 10 € )
Sp - sadzba určená pre jednotlivé druhy palív
M - množstvo spotrebovaného paliva
Ak z oznámenia údajov prevádzkovateľa malého zdroja nie je zrejmé o aký
druh paliva ide (napr. hnedé uhlie prachové, alebo triedené), použije sa na
výpočet poplatku vyššia sadzba.
4) Poplatok za malý zdroj podľa článku č.1 ods.2 písm.a) druhý bod tohto
nariadenia (ostatný technologický celok) sa určuje paušálnou sumou v zmysle
prílohy č.2 tohto nariadenia.
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5) Ak vypočítaný ročný poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia bude nižší
ako 3,50 €, prevádzkovateľ zaplatí len paušálny poplatok vo výške 10 €.
Článok č.4
Rozhodnutie o určení výšky poplatku
1) Rozhodnutie o určení výšky poplatku vydá primátor mesta Púchov.
V rozhodnutí určí výšku poplatku za príslušný kalendárny rok a ďalšie
podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja,
na základe údajov poskytnutých prevádzkovateľom, alebo zistených
skutočností kontrolou u prevádzkovateľa.
2) Na konanie vo veci určenia výšky poplatku sa vzťahuje osobitný predpis
č.71/1967 Zb.o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov).

(zákon

Článok č.5
Sankcie
1) Za nesplnenie oznamovacej povinnosti uvedenej článku č.1 ods.2 písm.a)
tohto nariadenia a poplatkovej povinnosti uvedenej v článku č.2 ods.1 písm.b)
tohto nariadenia uloží primátor mesta Púchov prevádzkovateľovi malého
zdroja pokutu do 663,87 eura (§8 ods.3 zákona č.401/1998 Z.z. v znení zákona č.515/2008
Z.z.).
2) Pokutu podľa odseku 1 môže uložiť primátor mesta Púchov do jedného roka
odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr do troch rokov odo
dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo (§8 ods.4 zákona č.401/1998 Z.z. v znení zákona
č.525/2003 Z.z.).
Článok č.6
Spoločné ustanovenia
1) Pri zmene alebo zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť
okrem poplatku určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za
adekvátne obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie pred
zmenou alebo zánikom malého zdroja . Za týmto účelom oznámi
prevádzkovateľ zmenu alebo zánik malého zdroja do 15 dní Mestu Púchov,
vrátane názvu nového prevádzkovateľa .
2) Poplatok a pokuty sú príjmom rozpočtu mesta Púchov.
Článok č.7
Zrušovacie ustanovenie
Schválením tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia mesta
Púchov č. 8/2009 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
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Článok č.8
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 01.01.2017.

Počet strán: 8

MESTO PÚCHOV

VZN č.4/2016

Počet strán: 8

Strana č.6
Príloha č. 1 :
Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
pre stacionárne spaľovacie zariadenia:
Pevné palivá - Druh paliva
Hnedé uhlie triedené
Hnedé uhlie prachové
Čierne uhlie triedené - koks
Čierne uhlie prachové
Lignit
Brikety
Drevo
Kvapalné palivá - Druh paliva
Ťažký vykurovací olej
Stredný vykurovací olej
Ľahký vykurovací olej
Nafta
Plynné palivá - Druh paliva
Zemný naftový plyn

Sadzba za 1 t/rok
10,00 €
12,00 €
6,00 €
8,00 €
12,00 €
10,00 €
2,50 €
Sadzba za 1 t/rok
8,00 €
6,00 €
4,00 €
3,30 €
Sadzba za 1000m3 /rok
0,20 €

Spoplatňuje sa každá aj začatá tona paliva a každých aj začatých 1000m3 paliva.
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Príloha č. 2 :
Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
pre ostatné technologické celky:
Čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených
uhľovodíkových plynov podľa projektovaného alebo

20,00 €

3

skutočného ročného obratu do 100 m . Čerpacie stanice
– s tlakovou nádržou slúžiacou na uskladnenie
skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG).
Plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré spôsobujú
znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín,
produktov a odpadov.
Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a
súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických
rozpúšťadiel a práškového lakovania.
Ostatné priemyselné výroby a spracovanie kovov
Následná povrchová úprava vozidiel (autobusy,
nákladné autá, osobné autá)
Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie:
- plasty, guma, sklo, film, textílie, fólie, papier, kovy
- navíjané drôty
- pásové a zvitkové materiály
Odmasťovanie
a
čistenie
povrchov
kovov,
elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane
odstraňovania
starých
náterov
organickými
rozpúšťadlami.
Nanášanie lepidiel – lepenie ostatných materiálov okrem
dreva, výrobkov z dreva a aglomerovaných materiálov,
kože a výroby obuvi.
Priemyselné spracovanie dreva
Čistiarne odpadových vôd
Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom
chovných miest:
ošípané
prasnice
hydina
hovädzí dobytok
ovce
kone
kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá
Bitúnky a ostatné porážkarne (hydina a ostatné)
Zariadenia na údenie mäsa a rýb
Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných
stavebných materiálov
Priemyselné spracovanie plastov
Činnosti súvisiace s nakladaním s odpadom (zariadenia
na výrobu kompostu)
Výroba a spracovanie gumy

30,00 €

60,00 €
60,00 €

30,00 €

30,00 €
20,00 €
30,00 €
0,70 €/kus
1,30 €/kus
0,07 €/kus
2,30 €/kus
0,17 €/kus
0,70 €/kus
0,13 €/kus
30,00 €
15,00 €
30,00 €
30,00 €
17,00 €
60,00 €
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Príloha č.3
OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia na rok ...........
Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia oznamuje podľa § 6 ods. 4
zákona č. 401/ 1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov Mestu Púchov tieto údaje potrebné pre určenie výšky poplatku:
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľ zdroja: ..................................................................................................
Adresa prevádzkovateľa zdroja: ....................................................................................
........................................................................................................................................
Adresa zdroja: ...............................................................................................................
Identifikácia (IČO): .........................................................................................................
Telefón/ E-mail: .............................................................................................................
Malý zdroj, názov technológie, výroby: ..........................................................................
........................................................................................................................................
ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH
A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným
príkonom nižším ako 0,3 MW ďalej uvádza:
Typ zariadenia (zdroja, kotla):
........................................................................................................................................
Príkon / kW: ...................................................................................................................
Druh paliva:....................................................................................................................
Spotreba paliva za rok (m³, resp. t): ............................ Počet zariadení: ......................
B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do
kategórie veľkých a stredných zdrojov ( napr. lakovne, autoopravovne, píly na
spracovanie dreva, údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne, spracovanie obilia, iná
výroba, z ktorej vznikajú znečisťujúce látky a pod.) ďalej uvádza:
Výroba: ..........................................................................................................................
Druh paliva: ...................................................................................................................
Kapacita výroby za rok (t, resp. ks): ...................... Znečisťujúca látka: ........................
C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, plochy na
ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia
a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie (napr.
manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, obilím, ČOV, výkrm hovädzieho dobytka a
ošípaných, výkrm hydiny, silážovanie, senážovanie, poľné a spevnené hnojiská,
sklady, skládky – nádrže močovky, iné zariadenia a pod.) uvádza:
Druh vykonávanej činnosti: ............................................................................................
Druh manipulovanej, skladovanej látky: ........................................................................
Množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok): ......................................................
Veľkosť manipulačnej plochy (m³): ................................................................................
Oznámenie vyhotovil: ....................................................................................................
Predložené dňa: ............................................................................................................
Podpis / pečiatka: ..........................................................................................................
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Dôvodová správa:
Účelom vydania VZN č. 1/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom znečisťovania ovzdušia je aplikácia zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší
a zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov pri výpočte poplatku za znečisťovanie ovzdušia, úprava sadzobníka
poplatkov pre stacionárne spaľovacie zariadenia a zavedenie paušálnych poplatkov
pre ostatné technologické celky.
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia podľa podmienok ustanovených zákonom
všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie. Ročný poplatok
prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania určuje mesto rozhodnutím v správnom
konaní, ktoré vydá na základe údajov oznámených prevádzkovateľom malého zdroja
v zmysle § 6 ods.4 zákona č.401/1998 Z.z. Výška poplatku sa určuje v závislosti od
množstva a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok, podľa spotreby palív, alebo
používaných surovín v uplynulom roku v zmysle tohto nariadenia, výslednou sumou
maximálne do výšky 663,87 € na každý malý zdroj.
Poplatky prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania sú príjmom rozpočtu Mesta
Púchov a nie sú účelovo viazané na ochranu životného prostredia.

