VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Mesto Žilina v súlade s § 4 ods.3 písm. h) a § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, podľa § 27 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov a podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
číslo ..../ rok
Článok 1
Účel nariadenia
Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje pojmy, práva a povinnosti
prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia na území Mesta Žilina pri ochrane ovzdušia znečisťujúcimi látkami, spôsobené ľudskou činnosťou a určuje výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Zdroj znečisťovania ovzdušia je:
stacionárny zdroj, ktorým je technologicky celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov,
skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich
látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie;
vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku.1)
2. Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je (ďalej len „MZZO“):
ostatný technologicky celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať
znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti
znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja,2) v zmysle
kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia 3), ktorá je stanovená všeobecne záväzným právnym
predpisom vydaným ministerstvom.
V pochybnostiach o vymedzení zdroja znečisťovania alebo o jeho kategorizácii, rozhodne príslušný
obvodný úrad životného prostredia. 4)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) § 3 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
2) § 3 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
3) príloha č.2 k vyhláške MPZPaRR č. 356/2010 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
4) § 3 ods..5 zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

3. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia:
osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia. 5)
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, okrem látky, ktorej vnášanie do
životného prostredia je upravené osobitným predpisom. 6)
Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ „MZZO“ je povinný :
a) oznámiť každoročne do 15. februára Mestu Žilina, odboru životného prostredia, za každý
malý zdroj 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 ukazovateľov palív a surovín, o počte
prevádzkových hodín „MZZO“ a o účinnosti odlučovacích zariadení,
b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) v súlade s rozhodnutím,
v ktorom Mesto Žilina určí ročný poplatok na základe množstva a škodlivosti vypustených
látok do ovzdušia, alebo spotreby palív a surovín za znečisťovanie ovzdušia
v predchádzajúcom roku,
2. Oznamovacia povinnosť podľa ods. 1 bodu a) platí pre všetky právnické osoby a fyzické osobypodnikateľov prevádzkujúce „MZZO“.
3. Povinnosť platiť poplatok sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby - podnikateľov
prevádzkujúce „MZZO“ okrem:
a)
b)
c)
d)

malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje Mesto Žilina,
čerpacie stanice pohonných hmôt - LPG,
domovy sociálnych služieb,
stredné školy.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5) § 2 písm. f) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
6) § 2 písm. b) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

Článok 4
Výška poplatku
1. Poplatok pre každý malý zdroj sa určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 € na
základe oznámenia podľa článku 3 ods.1 písm. a) úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených
znečisťujúcich látok, alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Ročný
poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované zdroje na
území Mesta Žilina.
2. Celkový poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.
3. Pri zániku, zmene „MZZO“ alebo zmene prevádzkovateľa „MZZO“ je pôvodný prevádzkovateľ
povinný 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, zmene „MZZO“ alebo zmene prevádzkovateľa „MZZO“. Za týmto účelom pôvodný
prevádzkovateľ do 15 dní od vykonanej zmeny podá písomné oznámenie Mestu Žilina o zániku,
zmene „MZZO“ alebo zmene prevádzkovateľa „MZZO“, vrátane podkladov o množstve a druhu
spotrebovaného paliva a surovín, type pôvodného zdroja tiež dátum zmeny a názov nového
prevádzkovateľa „MZZO“ na ktorého prechádzajú práva a povinnosti spojené s prevádzkou.
4. Sadzby poplatkov za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území Mesta
Žilina sú:
A. Plynné palivá
1. Zemný plyn a iné plynné palivá
do 10 000 m3
8€

viac ako 10 000 - do 25 000 m3
10 €

viac ako 25 000 - do 50 000 m3
12 €

B. Tuhé palivá
2. Hnedé uhlie
Do 1 t – 12 €
3. Čierne uhlie, koks, uhľové brikety
Do 1 t –10 €
4. Drevo, biomasa, pelety , drevné brikety a iné pevné palivá
Do 1 t – 6 €
C. Kvapalné palivá
1. Ľahký vykurovací olej

viac ako 50 000 m3
15 €

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 kvapalné 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 (benzín, nafta)
Do 50 m3 vrátane – 20 €
Od viac ako 50 - do 100 m3– 40 €
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 5
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 6
Sankcie a kontrola
1. Za nesplnenie povinnosti uvedených v článku 3 ods. 1, písm. a) a určených v rozhodnutí Mesta
Žilina, vydanom podľa článku 3 ods.1 písm. b) uloží Mesto Žilina prevádzkovateľovi pokutu do
663,87 €.
2. Pokutu podľa ods. 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa Mesto Žilina o porušení
povinností dozvedelo, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
3. Sankcie sú príjmom rozpočtu Mesta Žilina.
4. Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonávajú poverení pracovníci mesta Žilina a Mestská
polícia.
Článok 7
Zrušovacie ustanovenia
Ruší sa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Žilina č.16/2007 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malým zdrojom účinné od 01.01.2008.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecné záväzné nariadenie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia „MZZO“ bolo schválené
Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa ……........…..
2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Žilina na dobu 15 dní, dňa
……....….. a účinnosť nadobúda dňom 01. 01. 2012.

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

