Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Želiezovce č. 1/2012
o ochrane ovzdušia
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach sa podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a s § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov uznáša na tomto všeobecne záväznom
nariadení Mesta Želiezovce o ochrane vonkajšieho ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) stanovuje povinnosti
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, pri ochrane vonkajšieho ovzdušia
pred znečisťujúcimi látkami na území Mesta Želiezovce a určuje výšku a spôsob platenia
poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (vrátane
vyčlenenia malých zdrojov, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať a taktiež upravuje
náležitosti oznámenia podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia).
§2
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov sú okrem povinností vyplývajúcich z osobitnej právnej
úpravy povinní:
a) pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja je pôvodný prevádzkovateľ povinný zaplatiť
okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom
kalendárnom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom malý
zdroj prevádzkoval, než došlo k zmene prevádzkovateľa malého zdroja. Na tento účel
pôvodný prevádzkovateľ malého zdroja do 15 dní od vykonania zmeny prevádzkovateľa
malého zdroja podá Mestu Želiezovce oznámenie v rozsahu vzoru tvoriaceho prílohu č. 1
tohto VZN, súčasne oznámi aj dátum zmeny a názov nového prevádzkovateľa malého zdroja.
b) pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku
určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie
ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého
zdroja. Na tento účel do 15 dní od zániku malého zdroja podá Mestu Želiezovce oznámenie v
rozsahu vzoru tvoriaceho prílohu č. 1 tohto VZN, súčasne oznámi aj dátum a dôvodu zániku
malého zdroja.
§3
Poplatková povinnosť
(1) Poplatková a oznamovacia povinnosť vyplývajúca z osobitnej právnej úpravy sa na území
mesta Želiezovce nevzťahuje na malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje
Mesto Želiezovce.

§4
Výška poplatku
(1) Kritériami pre výpočet výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto VZN sú:
množstvo a druh spotrebovaných látok, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
(2) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v Meste Želiezovce.
(3) Poplatok sa určuje ako súčet paušálneho poplatku 7 € a poplatku vypočítaného podľa
výšky spotreby látok v zmysle ods. 1.
(4) Určenie výšky poplatku za: Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na
spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,035 MW do 0,3 MW
(výška poplatku úmerná k spotrebe palív) + paušál.
Spotreba paliva:

Poplatok v €

Poplatok v Sk

- hnedé uhlie

každú i začatú tonu

3,00 €

90,37 Sk

- čierne uhlie, koks, brikety,
lignit

každú i začatú tonu

3,00 €

90,37 Sk

- drevo, drevené brikety

každú i začatú tonu

3,00 €

90,37 Sk

- iné tuhé palivo

každú i začatú tonu

3,00 €

90,37 Sk

- nafta

každú i začatú tonu

6,00 €

180,75 Sk

- ľahký vykurovací olej

každú i začatú tonu

6,00 €

180,75 Sk

- ťažký vykurovací olej

každú i začatú tonu

6,00 €

180,75 Sk

- opotrebované ropné oleje

každú i začatú tonu

6,00 €

180,75 Sk

- iné kvapalné palivo

každú i začatú tonu

6,00 €

180,75 Sk

za každých i začatých 1000 m3

0,2 €

6,0252 Sk

každých i začatých 5 000 m3

6,00 €

180,75 Sk

Druh paliva :
Tuhé palivo:

Kvapalné palivo :

Plynné palivo:
- zemný plyn
- iné plynné palivo

(5) Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom
nižším ako 0,035 MW (pokiaľ sa takýto zdroj využíva na výkon podnikateľskej činnosti) je
3 €, ak v ňom za obdobie uplynulého roka spálil minimálne:
a) 1 t - hnedého uhlia, čierneho uhlia, koksu, brikiet, lignitu,
b) 1,5 t - vykurovacieho oleja,
c) 5 t - nafty,
d) 5 000 m3 zemného plynu,
e) 15 t – dreva.
Pri vyššej spotrebe paliva bude poplatok určený ako násobok 3 € a podielu skutočnej spotreby
k spotrebe podľa písm. a), b), c) a d).
(6) Výška poplatku prevádzkovateľov malých zdrojov nasledujúcich technických prevádzok
bude vyrubená podľa nasledujúcej tabuľky + paušál.

Druh prevádzky

Poplatok v €

Poplatok v Sk

50,00 €

1 506,30 Sk

Poľnohospodárska malovýroba
- chov hospodárskych zvierat,
- zariadenia na výrobu kompostu s projektovaným výkonom
spracovaného odpadu 5 t/rok.

50,00 €
30,00 €

1 506,30 Sk
903,78 Sk

Priemyselná malovýroba
- spracovanie dreva,
- priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných
materiálov s projektovou výrobnou kapacitou do 10 m³/h.

50,00 €
70,00 €

1 506,30 Sk
2 108,82 Sk

Potravinárska malovýroba
(napr. udiarne, sušiarne, mlyny, konzervárne, pražiarne ...)

Iná malovýroba a služby:
- opravy náterov, prestriekávanie áut, nanášanie povlakov,
pieskovanie (napr. spracovanie a povrchové úpravy s použitím
organických rozpúšťadiel
podľa projektovanej spotreby
organických rozpúšťadiel v t/rok do 0,6 t/rok, povrchová úprava
vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla 1 t/rok),
- čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených
uhľovodíkov (LPG) a stlačeného zemného plynu naftového (CNG)
podľa projektovaného alebo skutočného ročného obratu do 100
m³/rok,
- čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkov,
- čistiarne komunálnych odpadových vôd s projektovanou
kapacitou čistenia do 5000 ekvivalentných obyvateľov,
- centrálne čistiarne priemyselných podnikov s projektovanou
kapacitou čistenia do 2000 ekvivalentných obyvateľov.

50,00 €

1 506,30 Sk

30,00 €

903,78 Sk

30,00 €
30,00 €

903,78 Sk
903,78 Sk

40,00 €

1 205,04 Sk

(7) Určenie výšky poplatku za: Plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia – napr. skládky palív, surovín, produktov a odpadov
(tabuľka + paušál).
Plocha v m2

Prevádzkovanie počas
kalendárneho roka

Ročný poplatok v €

Ročný poplatok v
Sk

do 200

do 100 dní

10,00 €

301,26 Sk

do 200

do 200 dní

20,00 €

602,52Sk

do 200

rok

30,00 €

903,78 Sk

od 200 (vrátane) do 500

do 100 dní

40,00 €

1 205,04 Sk

od 200 (vrátane) do 500

do 200 dní

50,00 €

1 506,30 Sk

od 200 (vrátane) do 500

rok

75,00 €

2 259,45 Sk

500 a viac

do 100 dní

100,00 €

3 012,60 Sk

500a viac

do 200 dní

125,00 €

3 765,75 Sk

500 a viac

rok

150,00 €

4 518,90 Sk

(8) Poplatok prevádzkovateľov malých zdrojov neuvedených a nezaraditeľných podľa § 4
ods. 4-7 sa určí za obdobie kalendárneho roka paušálnou sumou vo výške 30 € a pre iné
stavby, zariadenia a činnosti, vyššie neuvedené, výrazne znečisťujúce ovzdušie – paušálnou
sumou vo výške 200,00 €.

§5
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú zodpovední zamestnanci Odboru
výstavby a územného rozvoja MsÚ, mestská polícia a ďalší zamestnanci mesta na základe
písomného poverenia primátora.
§6
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Želiezovce č. 19/2009 zo dňa 15.12.2009.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prejednané a schválené uznesením mestského
zastupiteľstva č. 141 zo dňa 27.9.2012 .
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť dňom 15.10.2012.

Ing. arch. Pavel BAKONYI v. r.
primátor mesta

Príloha č. 1: Oznámenie údajov potrebných k určeniu výšky poplatku za znečisťovanie
ovzdušia
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia oznamuje podľa § 6 ods.4 zákona NR SR č.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov Mestu
Želiezovce tieto údaje:
1) Všeobecné údaje:
Adresa zdroja:
Adresa:

Tel.:

Prevádzkovateľ zdroja:
IČO:

DIČ:

bankové spojenie:
Dátum zahájenia prevádzky:

2) Údaje o malých zdrojoch:
Stacionárne spaľovacie zariadenie s tepelným príkonom do 0,3 MW:
Názov a typ kotla:

(počet/ks)

Výkon a Príkon:

(kW)

Druh paliva:
Spotreba paliva: (vždy za predchádzajúci rok v t, v m3)
Výška komína:

(v m)

Poznámka:

Skládky palív, surovín, produktov, odpadov a pod. (1):
Druh činnosti:
Druh skladovanej látky:

(odpadu resp. suroviny)

Množstvo uskladnenej látky:

3

(v t, v m /rok)

Prevádzková plocha: (Veľkosť manipulačnej plochy - v m2 )
Počet dní prevádzkovania počas kalendárneho roka:

Zariadenia technologických procesov (2):
Kapacita výroby:

(t/rok)

Spotreba základných surovín:

(t/rok)

Spotreba prchavých látok a náterových hmôt:

(v kg)

Druh odpadu resp. znečisťujúcej látky:

Oznámenie vyhotovil a za jeho správnosť zodpovedá:
Telefón:
Predložené dňa (Dátum odoslania):

Podpis a pečiatka

__________________________________________________________________________________________
(1) – tu uviesť aj množstvo prečerpaných PHM v prípade prevádzkovateľov čerpacích staníc
(2) – vypĺňajú prevádzkovatelia technologických celkov a zariadení, ktorých celková spotreba prchavých látok a náterových
hmôt nepresiahne 300 kg za rok (množstvo použitých lakov, riedidiel atď.)

