
Všeobecne záväzné nariadenie Č. 2 /20 17,

Mesto Spišská Nová Ves podľa 6 ods. 2 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadcní v znení neskorších predpisov a podl‘a zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov a ustanovenia 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva

všeobecne záväzné nariadenie
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

Úvodné ustanovenia

Predmet nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (d‘alej len „VZN“) upravuje povinnosti
prevádzkovatel‘ov malého zdroja znečisfovania ovzdušia, náležitosti oznámenia údajov
potrebných pre určenie výšky poplatku za znečist‘ovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia podřa osobitného predpisu a ďalšie podrobnosti vo veciach určenia
výšky poplatku za znečist‘ovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len
„MZZO“). vrátane oslobodenia od povinnosti platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia.

Vymedzenie základných poj mov

Na účely tohto VZN sa rozumie:

1. Znečisťujúcou látkou akákoľvek látka vnášaná l‘udskou činnosťou priamo alebo
nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo může mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo
životné prostredie, okrem látky. ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené
osobitným predpisom.

2. Zdrojom znečisťovania ovzdušia:
a) stacionámy zdroj. ktotým je technologický celok, sklad alebo skládka palív.

surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo má plocha s možnosťou
zaparenia, horenia alebo úletu znečisťuj úcich látok. alebo má stavba, objekt,
zariadenie a činnosť. ktorá znečisťuje alebo rnóže znečist‘ovat‘ ovzdušie;
vymedzený je ako súhin všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku
a priestorového celku,

b) mobilný zdroj, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo mým
hnacím motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie.

3. Malým zdrojom znečist‘ovania ovzdušia:
a) technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spal‘ovanie paliv

s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,
b) ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré můžu

spósobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky paliv, surovín, produktov a odpadov



a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou vel‘kého
zdroja alebo stredného zdroja.

4. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo
prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.

Základné ustanovenia

Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroj a znečisťovania ovzdušia

1. Prevádzkovatel‘ MZZO je povinný:
a) podľa 6 ods. 4 zákona Č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

v znení neskorších predpisov oznámit‘ každoročne do 15. februára mestu Spišská
Nová Ves za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu paliv a surovín,
z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a d‘alšie údaje potrebné na zistenie množstva
škodlivosti znečist‘ujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä
o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodin
malého zdroja znečist‘ovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích
zariadení,

b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade s rozhodnutím mesta Spišská
Nová Ves o výške poplatku, určeného na základe množstva a škodlivosti
vypustených látok do ovzdušia v predchádzajúcom roku podľa 4 ods. 3, ods. 5
a ods. 6 tohto VZN.

2. Oznamovacia povinnosť podľa ods. I písm. a) platí pre všetky právnické osoby
a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO na území mesta Spišská
Nová Ves.

3. Povinnosť platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia sa vzt‘ahuje na všetky právnické
osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO na území mesta
Spišská Nová Ves. Od uvedenej povinnosti je oslobodený prevádzkovatel‘ MZZO:

a) zriad‘ovateľom ktorého je mesto Spišská Nová Ves,
b) zabezpečujúceho vykurovanie bytových domov na území mesta Spišská Nová Ves,
c) zabezpečujúceho vykurovanie objektov cirkví a charity na území mesta Spišská

Nová Ves, ak nie sú využívané na podnikateľské účely.

POPLATKY A POKUTY

*4
Výška poplatku

I. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia sa pre každý MZZO určuje na kalendámy rok
paušálnou sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa 3 ods.l písm.
a) tohto VZN úmeme k množstvu a škodlivosti vypustených znečist‘ujúcich látok alebo
k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečist‘ujúce látky vznikajú a lokalizačnej prirážky
zohľadňujúcej umiestnenie malého zdroja v zmysle rozdelenia mesta na zóny a použitého
paliva, resp. suroviny.



2. Mesto Spišská Nová Ves je rozdelené do troch zón (viď priloha Č. 2 tohto VZN).
s odstupňovanou pevne stanovenou zostupnou výškou lokalizačnej prirážky nasledovne:

A. Zóna I.
a) MZZO — spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným prikonom menším ako

0,3 MW (ďalej len s MTP <0,3 MW), ktoré spal‘ujú zemný plyn naftový: 50,-
E,

b) MZZO - spal‘ovacie zariadenia s MTP < 0,3 MW, ktoré spaľujú nasledujúce
palivá - drevo. petrolej, nafta. ĽVO, TVO a ině kvapalné palivá: 83.- E.

c) MZZO - spal‘ovacie zariadenia s MTP < 0,3 MW. ktoré spaľujú nasledujúce
palivá - hnedé uMie. lignit, Čieme uhlie. koks: 166,- E.

B. Zóna II.
a) MZZO - spařovacie zariadenia s MTP <0,3 MW, ktoré spal‘ujú palivo - zemný

plyn naftový: 33,- E,
b) MZZO - spal‘ovacie zariadenia s MTP < 0,3 MW, ktoré spaľujú nasledujúce

palivá - drevo, petrolej, nafta, ĽVO, TVO a mé kvapalné palivá: 66,- E,
c) MZZO - spal‘ovacie zariadenia s MTP < 0,3 MW, ktoré spaFujú nasledujúce

palivá - hnedé uhlie, lignit, čierne uhlie, koks: l33,-€.

C. Zóna III.
a) MZZO - spaľovacie zariadenia s MTP < 0,3 MW, ktoré spal‘ujú palivo - zemný

plyn naftový: 17,-E,
b) MZZO - spaľovacie zariadenia s MTP < 0,3 MW, ktoré spaľujú nasledujúce

palivá - drevo, petrolej, nafta, ĽVO, TVO a ině kvapalné palivá: 50,- E,
c) MZZO - spaľovacie zariadenia s MTP < 0,3 MW, ktoré spaľujú nasledujúce

palivá - lmedé uhlie, lignit, čierne uhlie, koks: 100,-E.

3. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia MZZO podľa 2 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia
pozostáva zo základného poplatku — určeného na základe skutoČnej spotreby úmerne
k množswu a škodlivosti vypustených znečist‘ujúcich látok. podliehajúcich poplatkovej
poviimosti a lokalizačnej prirážky. ktorej výška zohľadňuje druh spaľovaného paliva a
umiestnenie malého zdroja v príslušnej zóne mesta Spišská Nová Ves.

4. Sadzba poplatku za znečisťovanie ovzdušia vo výške 3 eur za príslušný rok je určená
pre MZZO podľa 2 ods. 3 písm. b) tohto VZN za:

a) I t skládky paliv, surovin, produktov,
b) 10 t odpadov a zachyiených exhalátov,
c) I m2 plochy, na ktoitch sa vykonávajú práce, k‘toré můžu spósobovať

znečisťovanie ovzdušia

5. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia MZZO podľa 2 ods. 3 písm. b) sa určuje
výpočtom ako násobok sadzby určenej v ods. 4 a skutočného množstva skladovaných paliv,
surovín, produktov, odpadov a zachytených exhalátov alebo veFkosti manipulačnej plochy.

6. Pre ostatně MZZO, ktoré nie sú zahrnuté v 4 tohto VZN, sa výška poplatku za
znečisťovanie ovzdušia urči individuálne, podl‘a druhu danej technológie a vplyvu na
znečisfovanie ovzdušia, ato paušálnou sumou do 663,87 eura pre každý zdroj za príslušný
rok.



7. Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované MZZO na území mesta Spišská Nová Ves.

8. Rozhodnutie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia vydáva mesto Spišská Nová
Ves.

9. Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výške
poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

10. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prijmom rozpočtu mesta Spišská Nová Ves.

Zmena alebo záruk malého zdroja znečisťovania ovzdušia

1. Pri zmene alebo zániku MZZO je prevádzkovatel‘ povinný zaplatiť okrem poplatku
určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok v pomemej výške zodpovedajúcej
skutočnej spotrebe palív a surovin za obdobie prevádzkovania MZZO v kalendámom roku,
v ktorom k zmene alebo zániku malého zdroja došlo. Prevádzkovateľ MZZO oznámi zmenu
alebo zánik malého zdroja do 15 dní mestu Spišská Nová Ves odo dňa kedy táto skutočnosť
nastala. V prípade zmeny sa uvedená lehota vzt‘ahuje aj na oznámenie nového
prevádzkovatel‘a.

*6
S ankc je

1. Za nesplnenie si poviimostí uvedených v zákone č.401!1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskoršíeh predpisov a povinnosti uvedenej v 3 ods. 1 písm.
b) tohto VZN. uloží mesto Spišská Nová Ves prevádzkovaterovi MZZO pokutu do výšky
663,87 eura.

2. Mesto Spišská Nová Ves móže začat‘ konanie o uloženi pokuty do jedného roka odo
dňa, ked‘ sa o porušení povinností prevádzkovateľa MZZO dozvedelo, najneskór do troch
rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.

3. Pokuty sú príjmom rozpočtu mesta Spišská Nová Ves.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
*7

Zrušovaeie ustanovenie

1. Ku dňu účinnosti tohoto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje doteraz platné
všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 2/2003 o poplatkoch za
znečist‘ovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania a jeho dodatok č. 1
zo dňa 19. 02. 2009.



*8
Učiimosf nariadenia

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia bol vyvesenÝ na úradnej tabuli a na
intemetovej stránke mesta od 02.10.20 17.

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení na zasadnutf dňa 19.10.2017, pod č. 363/2017; všeobecne záväzné
nariadenie bob vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli 20.10.201 7 a nadobúda účinnost‘
dňom 06.11.2017.

\5;; :

PhDr Ján Volný, PhD.



PRÍLOHY

Príloha Č. 1 k všeobecne záväznému nariadcniu Č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi zneČist‘ovania ovzdušia

OZNÁMENIE údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za zneČisťovanie
ovzdušia malým zdrojom na rok - v súlade s 6 ods. 4 zákona NR SR Č.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

II. ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH ZNEČIStOVANIA OVZDUŠIA

A. Prevádzkovateľ stacionámeho spaľovacieho zariadenia s menovitým tepelným príkonom
nižším ako 0,3 MW ďalej uvádza:

ADRESA MZZO

PREVÁDZKOVATEĽ MZZO (adresa):

IDENTIFIKÁCIA:
(IČO, fyzická osoba — podnikatel‘,
právnická osoba)

MZZO — názov technológie, výroby
(skládka paliv, surovin, spal‘ovacie
zariadenia s mcnovitým tepelným
príkonom nižším ako 0,3 MW, zariadenie
technologických procesov a pod.)

BANKOVÉ SPOJENIE v tvare IBAN:

DÁTUM ZAČATIA PREVÁDZKY:
POČET PREVÁDZKOVÝCH HODIN:

TYP KOTLA: PRÍKON:

DRUH PALIVA: SPOTREBA PALIVA (m3lrok, t/rok):

POZNÁMKA:



B. Prevádzkovateľ zariadenia teclmologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov ďalej uvádza:

SKUTOČNÁ KAPACITA VÝROBY (t/rok, kWh):

SPOTREBA ZÁKLADNÝCH SUROVÍN (t/rok) S UVEDENÍM % MNOŽSTVA
PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTOK, TUHÝCH LÁTOK A INÝCH
ZNEČIStUJÚCICH LÁTOK:

DRUH ZNEČIStUJÚCICH LÁTOK;

ZAIUADENIE NA ZNIŽOVANIE EMISII:
ODLUČOVACIE ZARIADENIE: ÁNO NIE
DRUH ODLUČOVAčA:
ÚČINNOSt ODLUČOVANIA (%):

HMOTNOSTNÝ TOK ZNEČIStUJÚCICH LÁTOK (kg/rok):

SPÓSOB ZISTENIA EMISIÍ ZNEČIStUJÚCICH LÁTOK (MENANIE, BILANČNÝ
VÝPOČET):

C. Prevádzkovatel‘ čerpacej stanice pohonných látok, skládky paliv, surovfn, produktov.
odpadov a zachytených exhalátov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré móžu
spósobovať znečisťovaiie ovzdušia a čirmosti výrazne znečisťujůce ovzdušie d‘alcj uvádza:

DRUH VYKONÁVANEJ ČINNOSTI:

DRUH A NINOŽSTVO MAMPULOVANEJ SKLADOVANEJ LÁTKY (t/rok),
SKUTOČNÝ ROČNÝ OBRAT (m3):
HMOTNOSTNÝ TOK ZNEČIStUJÚCICH LÁTOK (kg/rok):

ZAIUADENIE NA ZNIŽOVANIE EMISIÍ;
ODLUČOVACIE ZARIADENIE: ÁNO NIE
DRUH ODLUčOVAČA:
ÚČINNOSt ODLUČOVANIA (%):

SPÓSOB PLNENIA PODZEMNÝCH NÁDRŽÍ A PLNENIA PALIVOVÝCH
NÁDRŽÍ AUTOMOBILOV:

VELKOSt MANIPULAČNEJ PLOCHY (m2):

Oznámenie vyhotovil: Podpis:
Telefónny kontakt:
Predložené dňa:



IV. Výška ročného poplatku (vyplní mesto)

STACIONÁRNE ZARIADENIE PRE SPAĽOVANIE PALIV (A)

TECHNOLOGICKÝ ZDROJ (B)

INĚ ZARIADENIA A ČINNOSTI (C)

POPLATOK SPOLU:

Podpis:
V Spišskej Novej Vsi, dňa:



Príloha č. 2: Mapová pnloha k všeobecne záväznému nariadeniu Ves č. 2/2017 o
poplatkoch za zncčisťovanic ovzdušia malými zdrojmi zncčist‘ovania ovzdušia
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