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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2018
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1. návrh všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za znečisťovanie malým
zdrojom
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za znečisťovanie malým zdrojom
sa predkladá z dôvodu novelizácie zákona č. 137/2010 o ovzduší, kde došlo ku zmene
kategorizácie stacionárnych zdrojov a z dôvodu novelizácie zákona č. 401/1998 Z. z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
Materiál je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a nemá dopad na
rozpočet mesta Žilina.
Materiál bol prerokovaný v komisiách životného prostredia a finančnej, ktoré ho
odporúčali schváliť.
Materiál je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a nemá dopad na
rozpočet mesta Žilina.

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky, podľa § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
č. .../2018
Článok 1
Účel nariadenia
Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje malé zdroje
znečisťovania ovzdušia, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť
podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, malé
zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok nebude mesto vyrubovať a určuje výšku
poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
Článok 2
1. Oznamovacia povinnosť podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia a povinnosť platiť poplatok platí pre všetky právnické osoby
a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania
ovzdušia (ďalej len „MZZO“) okrem:
a) prevádzkovatelia MZZO umiestneného v objektoch vo vlastníctve Mesta Žilina,
b) prevádzkovatelia MZZO, ktorý je umiestnený v detských jasliach, predškolských
a školských zariadeniach vrátane stredných škôl, základných umeleckých školách,
knižniciach, centrách voľného času, domovoch sociálnych služieb, objektoch
charitatívnych organizácií a zariadení,
c) prevádzkovatelia MZZO, ktorý je umiestnený na čerpacích staniciach pohonných
hmôt – LPG, CNG.
Článok 3
Výška poplatku
1. Celkový poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.
2. Sadzby poplatkov za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území
Mesta Žilina sú:
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A. Plynné palivá
1. Zemný plyn a iné plynné palivá
Poplatok (€)
8
10
12
15

Spotreba paliva (m3/rok)
do 10 000
viac ako 10 000 - do 25 000
viac ako 25 000 - do 50 000
nad 50 000
B. Tuhé palivá
1. Hnedé uhlie
Do 1 t – 12 €
2. Čierne uhlie, koks, uhľové brikety
Do 1 t – 10 €

3. Drevo, biomasa, pelety, drevné brikety a iné pevné palivá
Do 1 t – 6 €
C. Kvapalné palivá
1. Ľahký vykurovací olej
Do 1 t – 10 €
2. Ťažký vykurovací olej
Do 1 t – 12 €
3. Vykurovacia nafta a iné kvapalné palivá
Do 5 000 l – 10 €
Poplatok pri vyššej spotrebe tuhého alebo kvapalného paliva je násobkom súm uvedených
v jednotlivých bodoch písmena B a C a z podielu skutočnej spotreby k spotrebám uvedeným
v jednotlivých bodoch písmena B a C. Najviac však 663,87 €.
D. Čerpacie stanice pohonných hmôt
1. Benzín
Do 100 m3 – 20 €
2. Nafta
Paušálny poplatok – 20 €
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F. Technológie pri ktorých sa do ovzdušia emitujú prchavé organické látky – lakovanie,
odstraňovanie starých náterov, čistenie, odmasťovanie, tmelenie
Do 0,2 t vrátane emitovaných prchavých organických látok – 50 €
Od viac ako 0,2 t emitovaných prchavých organických látok – 100 €
G. Ostatné technológie
Ostatné malé zdroje, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa vyššie uvedeného
sadzobníka poplatkov, výška poplatku sa určí individuálne podľa druhu danej technológie a
vplyvu na znečisťovanie ovzdušia, a to paušálnou sumou do 663,87 € pre každý zdroj na
kalendárny rok.
Článok 4
Vyrubenie poplatku
1. Poplatok vyrubí Mesto Žilina.
2. Poplatok je splatný do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o výške
poplatku.
3. Poplatky sú príjmom rozpočtu mesta Žilina. Použitie je účelovo viazané na ochranu
životného prostredia v pôsobnosti mesta Žilina a na zabezpečenie výkonu úloh štátnej
správy ochrany ovzdušia, prenesených na Mesto Žilina.
Článok 5
Kontrola
1. Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonávajú poverení pracovníci Mesta Žilina
a Mestská polícia.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline
dňa ....... a bolo v zákonnej lehote vyvesené na úradnej tabuli Mesta Žilina.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2019.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecné záväzné
nariadenie Mesta Žilina č. 21/2011 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom.

Ing. Igor Choma
primátor
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