
Kbodurokovaniač. 10

MESTO
j) SPIŠSKÁ NOVÁ VES

cY b‘
Spišská Nová Ves, 10. 10. 2017

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 19. 10. 2017

PREDMET:

Všeobecne záväzné nariadenie Č. 2/2017 o poplatkoch za zneČisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečistovania ovzdušia

Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

Spracoval: Ing. Iveta Krajňáková,

samostatný odborný referent OÚP a SP

Prerokované: vo Finančnej komisii pri MsZ dňa 02.10.2017

Důvod predloženia: protest prokurátora

Prizvaný:

Podpisy:

Návrh na nariadenie:

Mestské zastupitel‘stvo v Spišskej Novej Vsi

1. prerokovalo

protest prokurátora Okresnej prokuratúiy Spišská Nová Ves, sp. zn. Pd
143/17/8810-3 proti všeobecne závaznému nariadeniu Č. 2/2003 o poplatkoch
za zneČisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania zo
dňa 06.03.2003 v znenf dodatku Č. 1 zo dňa 19.02.2009.

Pozn.: hlasovanie k návrhu na uznesenie (potrebná nadpolovičná vačšina hlasov)
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2. uznášasana
všeobecne záväznom nariadení Č. 2/2017 o poplatkoch za zneČisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

3. uk!adá predkladatel‘ovi
a) vyvesiť vydané znenie všeobecne závázného nariadenia Č. 2/2017

o poplatkoch za zneČisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia na úradnej tabuli;

Z: Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia územného plánovania
a stavebného poriadku
T: do 20.10.2017

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie Č. 2/2017 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia spósobom
v meste obvyklým.

Z: Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia územného plánovania
a stavebného poriadku
T: do 20.10.2017

Pozn.: hlasovanie k návrhu na nariadenie (potrebná 3/5 váčšina hlosov)



OKRESNÁ PROKURATÚRA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Elektrárenská 1, 052 01 Spišská Nová Ves I

Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie Č. 7

052 70 Spišská Nová Ves

MESTSKY URAD
SPIŠSKÄ UOVÁ VES

0C3:.D 06 17 2017

LDW/MH*

Váš list číslo/zo dňa

VEC

Naše čĺslo
Pd 143/17/8810-3

Vybavuje
Mgr. Katarína Gadová

Spišská Nová Ves
4.7. 20 17

Protest prokurátora

Podľa 23 ods. 1 a 27 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre
v znení neskoršich predpisov (ďalej len ‚zákon o prokuratúre“) podávam

protest prokurátora

proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves Č. 212003
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania zo dňa 6.3.2003 v zneni dodatku č. 1 zo dňa 19.2.2009 a to z
dóvodu porušenia ust. 6 ods. 2, 27b ods. 1, ods. 2 zákona č. 369/1 990 Zb.
o obecnom zriadeni v zneni neskorších predpisov (ďalej len ‚zákon o obecnom
zriadeni“), ust. 6 ods. 5, 8 ods. 3 zákona Č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v zneni neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 401/1998
Z.z.“), ust. 30 ods. 6, ods. 7 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v zneni neskoršich
predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší‘)

a

v zmysle 23 ods. 2 písm. f/ zákona o prokuratúre navrhujem

II prerokovat‘ tento protest prokurátora na najbližšom zasadnuti mestského
zastupitelstva,



2! zrušíť napadnuté Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves Č.
2/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania Zo dňa 6.3.2003 v znení dodatku č. 1 zo dňa 19.2.2009 v celom
rozsahu.

Podľa 5 27 ods. 1 zákona o prokuratúre protest proti všeobecne záváznému
právnemu predpisu podáva prokurátor orgánu verejnej správy. ktorý všeobecne
záväzný právny predpis vydal.

Podľa 5 27 ods. 3 zákona o prokuratúre ak bol protest prokurátora podaný
proti všeobecne záväznému právnemu predpisu uvedenému v 21 ods. 3 písm. f)
treťom bode a orgán verejnej správy zisti, že protest je dóvodný, je povinný bez
zbytočného odkladu, najneskór do 90 dní od doručenia protestu prokurátora,
všeobecne záväzný právny predpis zrušit‘ alebo ho podia povahy veci nahradiť
všeobecne závázným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom,
prĺpadne aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. O vyhovení
protestu a zrušení alebo zmene všeobecne záväzného právneho predpisu
alebo o nevyhoveni protestu upovedomí orgán verejnej správy prokurátora v
iehote podľa prve] vety.

Podľa 5 27 ods. 5 zákona o prokuratúre Ak orgán verejnej správy nevyhovie
protestu prokurátora proti všeobecne Záväznému právnemu predpisu uvedenému v

21 ods. 3 písm. f) treťom bode, je prokurátor oprávnený podať žalobu na správny
súd podia osobitného predpisu.

Podía 5 45 ods. 4 zákona Č. 162/2015 Z. z. správneho súdneho poriadku
prokurátor je oprávnený podať žalobu proti všeobecne záváznému nariadeniu, proti
ktorému podal protest, ktorému nebolo vyhovené.

Odövodnenie:

Ako úloha č. 9 z Plánu hlavných úloh prokuratúry Slovenskej republiky na rok
2017 bola v meste Spišská Nová Ves (ďalej len mesto) vykonaná previerka stavu
zákonnosti v postupe a rozhodovaní orgánov ochrany ovzdušia pri výkone štátnej
správy.

Previerkou bob zistené, že mestské zastupiteľstvo mesta Spišská Nová Ves
na svojom zasadnuti konanom dňa 6.3.2003 prijalo Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Spišská Nová Ves č. 2/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania a dňa 19.2.2009 dodatok Č. 1 (d‘alej
len „VZN“).

Z hľadiska Iegislatívneho procesu prijĺmania VZN neboli zistené zo strany
mesta Spišská Nová Ves žiadne nedostatky, avšak samotný obsah VZN je
rozpore s Ustavou a zákonmi Slovenskej republiky.

Podľa Čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie
úloh vyplývajúcich pre samosprávu za zákona máže obec a vyšší územný celok vydávať všeobecne
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závázné nariadenia.

Podľa Čl. 71 ods. 2 Ustavy Slovenskej republiky, prš výkone štátnej správy móže obec a vyšší
územný celok vydávaV v rámci svojej územnej pösobnosti na základe splnomocnenia v zákone a v
jeho medziach všeobecne závázné nariadenia. Výkon štátnej správy prenesený na obec alebo na
vyšší územný ceok zákonom nedí a kontroluje vláda. Podrobnosti ustanoví zákon.

Normotvorná právomoc obce vychádzajúca z článku 68 a 71 ods. 2 Ústavy
Slovenskej republiky je konkretizovaná v ustanoveniach 6 ods. 1 a ods. 2 zákona
o obecnom zriadeni.

Podľa 6 ods, 1 zákona o obecnom zriadeni obec může vo veciach územnej samosprávy
vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ustavou Slovenskej republiky, ústavnými
zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej
republiky a ktoré boh ratifikované a vyhlásené spósobom ustanoveným zákonom.

Podía 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadeni, vo veciach, v ktorých obec plni úlohy
štátnej správy, může vydávat‘ nariadenie len na základe spinomocnenia zákonom a v jeho
medziach. Také nahadenie nesmie byt v rozpore s Ustavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi,
medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratiflkované a vyhlásená spůsobom ustanoveným zákonom, so
zákonmi, s naniadeniami vlády, so všeobecne záváznými predpismi ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy.

Všeobecne závázné nariadenie obce je normatívny právny akt prijímaný
orgánom obce, ktorým sú riešené otázky týkajúce sa obce ako celku alebo osobitne
jej obyvatefov alebo upravujúce právne vzťahy vznikajúce a realizujúce sa na jej
územi a to tak na úseku prenesenej štátnej správy ako aj územnej samosprávy.

Nariadenie podľa 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadeni predstavuje
primárnu právnu úpravu, kde vo veciach zemnej samosprávy móže obec vydávaf
nariadenia, ktoré nesmú byť v rozpore s Ustavou Slovenskej republiky? ústavnými
zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vysiovfla súhlas Národná
rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spósobom
ustanoveným zákonom. Primárnosť právnej úpravy predstavuje skutočnosť, že
týmto nariadením ako podzákonným predpisom sa upravujú právne vzťahy
priamo, bez osobitného splnomocnenia zákonom.

Nariadenie podFa 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadeni, predstavuje
sekundárnu právnu úpravu vo veciach, v ktorých obec plní úlohu štátnej správy,
kde móže vydat‘ nariadenie len na základe splnornocnenia zákonom a v jeho
medziach. Takéto nariadenie nesmie byť v rozpore s Ustavou Slovenskej republiky.
ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré bolí ratifikované a vyhlásené
spósobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, se všeobecne
záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Osobitným zákonom, ktorým sa upravuje problematika poplatkov za
znečisťovanie ovzdušia je zákona č. 401/1998 Z.z.

Podľa 2 ods. 2 zákona č. 401/1 998 Z.z., o poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby
oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečist‘ovania ovzdušia (ďalej len
“prevádzkovatel‘ malého zdroja“), rozhoduje v prenesenom výkone štátnej správy obec.

Podľa 6 ods. 4 zákona č. 40111998 Z.z., prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámíť
každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a
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surovin, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a
škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmá o druhu a
kvalitativnych ukazovateľoch palĺv a surovin, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania
ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacich zariadeni.

Podía 5 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z., obec móže upraviť všeobecne závázným
nariadenim náležitosti oznámenia podľa odseku 4 a d‘alšie podrobnosti vo veciach poplatku
prevádzkovateľa malého zdroja vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečistovania ovzdušia, ktorým
poplatok nebude vyrubovať. a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých
prevádzkovate(ov sa nevzťahuje ustanovenie odseku 4.

Podľa 5 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z.i, za nesplnenie povinnosti uvedených v 5 6 ods. 4 a
určených v rozhodnuti obce vydanom podľa 5 6 ods. 6 uloží obec v prenesenom výkone štátnej
správy prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 eura.

Existencia právnej úpravy určitej oblasti spoločenských vzťahov zákonom
znamená, že zákonodarca si túto oblasť právnej úpravy vyhradfl. S výnimkou
odkazu alebo splnomocnenia samotným zákonom a v ním stanovenom
rozsahu, nie je možné toto právo spresňovať a špecifikovať podzákonnými
právnymi predpismi. Uzemná samospráva je teda oprávnená uplatníť svoju
normotvornú právomoc iba vtedy, ak s tým zákony, pripadne mé všeobecne záväzné
právne predpisy výslovne počítajú, odkazujú na to, alebo je možné takého
oprávnenie z nich v rámci samosprávy odvodiť. V danom prípade v rozsahu
ustanovenom v 5 6 ods. 5 zákona č. 401/1 998 Z.z.

Z úvodnej óasti predmetného VZN vyplýva, že bob prijaté podia 5 6 ods. 1
zákona o obecnom zriadeni. Je potrebné poukázať na nesprávne vymedzenie
oprávnenia obce podl‘a 5 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, pretože VZN v
tomto pr(pade mesto prijalo vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy a preto
prijíma VZN podia 5 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadeni.

K obsahu VZN je potrebné predovšetkým uviesf, že mesto prijaio VZN za
účinnosti zákona č. 478/2002 Z.z., avšak dňa 3.3.2010 bol pratý zákon o ovzduší
$ účinnosťou od 1.6.2010, ktorým sa zrušil Či. i. zákona č. 478/2002 Z.z.. Mesto však
na túto zmenu zákona o ovzduší vöbec nereagovalo. Do 5 2 a 3 VZN mesto
prevzaio definicie zo zákona č. 478/2002 Z.z., pričom tieto definicie
nekorešpondujú s aktuálne platným zákonom o ovzduší a sú preto v rozpore s
ust. 5 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadeni.

5 4 VZN — povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov zneČisťovania a 5 5
VZN — mesto v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia sú
prijaté nad rámec zákonného zmocnenia vyplývajúceho z ust. 5 6 ods. 5
zákona č. 40111998 Z.z. a navyše ust. 5 4 VZN nekorešponduje s ust. 516
zákona o ovzduší a ust. 5 5 nekorešponduje s ust. 5 27 zákona o ovzduší a je
teda v rozpore s ust. 5 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, Poukazujem aj na tú
skutoČnosť, že povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania
a oprávnenia mesta pň výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia vyplývajú
priamo zo zákona o ovzdušĺ, avšak zo znenia ust. 5 4 a 5 5 VZN sa jayi, že tieto
povinnosti a oprávnenia upravilo mesto.

K úprave sankcií v 5 8 VZN považujem za potrebné poukázať na tú
skutočnosV, že sankčný postih za nesplnenie povinnosti uvedených v zákone č.
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401/1 998 Zz. vyplýva z ust. 5 8 zákona č. 401/1 998 Z.z. a za spáchanie správnych
delktov na úseku ovzdušia z ust. 5 30 zákona o ovzdušL V pripade ukladania pokút
bude teda mesto ukladať pokuty za porušenie zákona č. 401/1 998 Z.z. resp. zákona
o ovzduší a nie za porušenie ust. VZN, ako to vyplýva z 5 8 ods. 1 a 4 VZN. Navyše
výška sankcii, ktoré sú upravené v 5 8 ods. 1 písm. a), písm. b) VZN
nekorešponduje so zákonnou úpravou 5 30 ods. 6, ods. 7 zákona o ovzduší. Tým sa
5 8 ods. I VZN dostal do rozporu s 5 30 ods. 6, ods. 7 zákona o ovzduší a 5 8
ods. 4 VZN do rozporu s 5 8 ods. 3 zákona č. 401/1 998 Z.z. a teda aj s 5 6 ods.
2 zákona o obecnom zriadení.

K 5 8 ods. 5 VZN predovšetkým uvádzam, že v zmysle ust. 5 27b ods. 1, ods.
2 zákona o obecnom zriadeni už nie primátor ale mesto móže za porušenie
nariadenia ukladať pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikatelovi a to
vo výške do 6.638-- €. Ust. 5 8 ods, 5 VZN v zneni Za porušenie nariadena
mesta mčže primátor mesta uložiť právnickej osobe pokutu v zmysle zák.č.
295/1 992 Zb. do výšky 331939 €1100 000-Sk.“ sa tak dostalo do rozporu s ust. 527b ods. 1, ods. 2 zákona o obecnom zriadeni (zákonom Č. 295/1992 Zb. bol
novelizovaný zákon o obecnom zriadeni).

Vzhľadom na vyššie uvedené, podľa 5 23 ods. 2 písm. f) zákona o
prokuratúre navrhujem Všeobecne závázné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č.
2/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovatelmi malých zdrojov
zneČisťovania zo dňa 6.3.2003 v znení dodatku Č. 1 ze dňa 19.2.2009 zrušit‘ v
celom rozsahu, aiw nezákonné, pretože bez dotknutých ustanovení, ktoré sú
v rozpore so všeobecne záváznými právnymi predpismi, by stratilo sledovaný
ci el‘.

\

Mgr Katahna Gadova
N prokurátorka
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K bodu rokovania Č. 10

Důvodová správa

V pláne hlavných úloh prokuratúry Slovenskej republiky na rok 2017 bola v meste
Spišská Nová Ves vykonaná previerka stavu zákonnosti o postupe a rozhodovaní
orgánov ochrany ovzdušia pri výkone štátnej správy.

Previerkou bob zistené, že mesto Spišská Nová Ves má v súčasnosti platné Všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len VZN) Č. 2/2003 o poplatkoch za zneČisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania, ktoré bob schválené Mestským
zastupiteľstvom Uznesením Č. 38/2003 dňa 06. 03. 2017 a Uznesením Č. 483/2009 bob
schválené v znení dodatku č. 1 dňa 19.02.2009.
Z hl‘adiska legislatívneho procesu prijímania VZN neboli prokurátorom zistené zo strany
mesta Spišská Nová Ves nedostatky, avšak samotný obsah VZN je rozpore s príslušnou
legislatívou.

Dňa 06.07.2017 bol z tohoto důvodu mestu Spišská Nová Ves doručený „Protest
prokurátora“ proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves Č. 2/2003
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania vznení dodatku Č. 1, pre porušenia ust 5 6 ods. 2, 5 27b ods. 1, ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust 5 6 ods. 5,
5 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov, ust. 30 ods. 6, ods. 7 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov.
V zmysle 5 23 ods. 2 písm. F zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov prokurátor navrhol:

1. Prerokovať tento protest prokurátora na najbližšom zasadnutí mestského
zastupitelstva.

2. Zrušíť napadnuté všeobecne závázné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č.
2/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých
zdrojov znečisťovania zo dňa 06.03.2003 v znení dodatku č. 1 zo dňa 19.02.2009
v celom rozsahu.

Uvedený protest prokurátora mesto Spišská Nová Ves akceptuje a navrhuje póvodné
VZN 2/2003 v znenf dodatku č. 1 zrušiť v plnom rozsahu.

Ustanovenie 5 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov umožňuje obci (mestu) upraviť všeobecne
závázným nariadením podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovatel‘a malého zdroja
znečisťovania.

Mesto Spišská Nová Ves pripravilo návrh nového Všeobecne závázného nariadenia
mesta Spišská Nová Ves č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi zneČisťovania ovzdušia, v ktorom rešpektuje všetky pripomienky uvedené
v proteste prokurátora, a zároveň ho zosúladil s príslušnou aktuálnou legislativou.
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Predkladaný návrh VZN korešponduje s novelou zákona o ovzduší č. 13 7/2010 Z. z.
vjeho úplnom znení a s jeho vykonávacou vyhláškou č. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. Ďalej
návrh VZN upravuje náležitosti oznámenia prevádzkovateľov malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia (vĺď príloha Č. 1), vyčlenil malé zdroje, ktorým poplatok nebude
vyrubovať, ako aj d‘alšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého
zdroja znečisťovania ovzdušia.

Predkladaný návrh VZN zohľadňuje nielen obmedzenie maximálnej výšky poplatku za
jeden malý zdroj, vyplývajúce zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, tzn.
sumy ktorá nesmie presiahnuť 663,87 €‚ ale aj vyčlenenia prevádzkovateľov malých
zdrojov zneČisťovania ovzdušia, ktori sú od povinnosti platiť poplatok za znečisťovanie
ovzdušia oslobodení ( 3 ods. 3 navrhovaného VZN).
V prekladanom návrhu — v ustanovení 4 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia sme
vychádzali zo zákonom preddeflnovaných výpočtov (zákon č. 401/1998 Z. z. o
poplatkoch), ktoré platia pre veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a ktoré majú
odporúčací charakter pri stanovení poplatkov pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia,
ktoré sú v kompetencii obce (mesta) a zároveň sa v celkovom poplatku zohl‘adňuje
poloha umiestnenia malého zdroja v rámci mesta, ktoré je rozdelené do troch zón (viď
mapa — príloha č. 2 k návrhu VZN) ako lokalizačná prirážka. Pričom zóny delia mesto
nasledovne: I. zóna — centrálna mestská zóna, 11. zóna — je zóna nadvázujúca na centrum,
kde prevažuje funkcia bývania a III. zóna — je zóna s prevahou priemyselnej funkcie.
Navrhovaný výpočet celkovej výšky poplatkov pozostáva: zo základného poplatku, ktorý
v sadzobníku poplatkov je odstupňovaný v závislosti od škodlivosti znečisťujúcich
látok, najmä od miery vplyvu na znečisťovanie ovzdušia — rozumej druhu,
kvalitativnych ukazovateľov paliv a surovin, ako aj od množstva paliva použitého za
príslušný kalendárny rok a tiež umiestnenia malého zdroja v rámci mesta v príslušnej
zóne — tzv. lokalizačnou prirážkou, odstupňovanou zostupne od I. po III. zónu.

Návrh VZN Č. 2/2017 bol vzákonnej minimálnej 15 dňovej lehote vyvesený na
úradnej tabuli a intemetovej stránke mesta Spišská Nová Ves ato od 02.10.2017.
V pripomienkovacej 10 dňovej lehote neboli doručené žiadne pripomienky.

Na základe vyššie uvedeného, je nevyhnutné VZN mesta Spišská Nová Ves č.
2/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania v znení dodatku č. 1, zrušiť „Uznesením Mestského zastupitel‘stva“ ako
celok a nahradiť ho aktuálne predkladaným návrhom VZN Č. 2/2017 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi zneČisťovania ovzdušia.

Spracovala: Ing. Iveta Krajňáková



Všeobecne záväzné nariadenie Č. 2 /2017,

Mesto Spišská Nová Ves podľa 6 ods. 2 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskoršich predpisov a podl‘a zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov a ustanovenia * 6 ods. 5 zákona č. 40 1/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení ncskoršich predpisov vydáva

všeobecne záväzné nariadcnie
o poplatkoch za zncčist‘ovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

Úvodné ustanovenia

Predmet nariadenia

I. Toto všeobecne záväzné nariadenie (d‘alej len „VZN“) upravuje povinnosti
prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia, náležitosti oznámenia údajov
potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovaiie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia podľa osobitného predpisu a d‘alšie podrobnosti vo veciach určenia
výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len
.,MZZO“). vrátane oslobodenia od povinnosti platiť poplatok za znečisťovaiiie ovzdušia.

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto VZN sa rozumie:

1. Znečisfujúcou látkou akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnost‘ou priamo alebo

nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo může mať škodlivé účinky na zdravic Fudí alebo

životné prostredie, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené

osobitným predpisom.

2. Zdrojom znečisťovaia ovzdušia:

a) stacionámy zdroj, ktorm je teclmologický celok, sklad alebo skládka paliv,

surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo má plocha s možnosťou
zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok, alebo má stavba, objekt,
zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo může znečist‘ovať ovzdušie;
vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činnosti v rámci funkčného celku
a priestorového celku,

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

3. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia:
a) technologický celok obsahujúci stacionáme zariadenie na spaľovanie palív

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

spůsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovin, produktov a odpadov



a stavby, zariadenia a činnosti znečist‘ujúce ovzdušie, ak nic sú súčasťou vel‘kého
zdroja alebo stredného zdroja.

4. Prevádzkovateľom malého zdroja znečist‘ovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo
prevádzkovat‘ alebo riadiť zdroj znečist‘ovania ovzdušia.

Základné ustanovenia

Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroj a znečisťovania ovzdušia

1. Prevádzkovateľ MZZO je povinný:
a) podľa 6 ods. 4 zákona č. 40 1/1998 Z.z. o poplatkoch za znečist‘ovanie ovzdušia

v znení neskoršich predpisov oznámit‘ každoročne do 15. febniára mestu Spišská
Nová Ves za každý malý zdroj znečisfovania ovzdušia spotrebu palív a surovin,
z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a d‘alšie údaje potrebné na zistenie množstva
škodlivosti znečisfujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä
o druhu a kvalitatívnych ukazovatel‘och paliv a surovín, počte prevádzkových hodin
malého zdroja znečisfovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích
zariadení,

b) platit‘ 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 povinnost‘ podFa ods. písm. a) platí pre všetky právnické osoby
a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO na území mesta Spišská
Nová Ves.

3. Povinnosť platif poplatok za znečisťovanie ovzdušia sa vzťabuje na všetky právnické
osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie. ktoré prevádzkujú MZZO na území mesta
Spišská Nová Ves. Od uvedenej povinnosti je oslobodený prevádzkovateľ MZZO:

a) zriad‘ovateľom kiorého 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 nic sú využívané na podnikateľské účely.

POPLATKY A POKUTY

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.1 písm.
a) tohto VZN úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo
k spotrebe paliv a surovin, z ktorých znečist‘ujúce látky vznikajú a lokalizačnej prirážky
zohl‘adňujúcej 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 príloha Č. 2 tohto VZN),
s odstupňovanou pevne stanovenou zostupnou výškou lokalizačnej prirážky nasledovne:

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

0,3 MW (ďalej len s MTP < 0,3 MW), ktoré spaľujů zemný plyn naftový: 50,-

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

c) MZZO - spaľovacie zariadenia s MTP < 0,3 MW, ktoré spaľujú nasledujúce
palivá - bnedé uNie, lignit, čieme uhlie, koks: 166,- E.

B. Zóna II.
a) MZZO - spaľovacie zariadenia s MTP <0,3 MW, ktorě spaľujú palivo - zemný

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

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

palivá - hnedé uhlie, lignit, čierne ubije, koks: 133,-E

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

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

palivá - drevo, petrolej, nafta, ĽVO, TVO a mé kvapainé palivá: 50,- E,
c) MZZO - spaľovacie zariadenia s MTP < 0,3 MW, ktoré spal‘ujů nasledujúce

palivá - hnedé uhlie, lignit, Čierne ubije, 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 množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich iátok. podliehajúcich poplatkovej
povinnosti a iokalizačnej prirážkv. ktorej výška zohl‘adňuje druh spal‘ovaného 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 paiív, surovín, produktov,
b) 10 t odpadov a zachyiených exhalátov,
c) I m2 plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré móžu spösobovať

znečisťovanie ovzdušia

5. Popiatok 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 veľkosti manipulaČnej plochy.

6. Pre ostatné MZZO, ktoré nie sú zahrnuté v 4 tohto VZN, sa výška poplatku za
zneČisťovanie ovzdušia určí individuálne, podl‘a druhu danej technológie a vplyvu na
znečisťovanie 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 znečist‘ovanie ovzdušia.

10. Poplatok za znečisťovanie ovzdušiaje príjmom rozpočtu mesta Spišská Nová Ves.

*5
Zmena alebo zánik malého zdroja znečisťovania ovzdušia

1. Pri zmene alebo zániku MZZO je prevádzkovateľ povinný zaplatit‘ okrem poplatku
určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatek 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 skutočnost‘
nastala. V prípade zmeny sa uvedená lehota vzťahuje aj na oznámenie nového
prevádzkovateľa.

Sankcie

1. Za nesplnenie si povinností uvedených v zákone č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v zneni neskorších predpisov a povinnosti uvedenej v 3 ods. I písm.
b) tohto VZN. uloží mesto Spišská Nová Ves prevádzkovateľovi MZZO pokutu do výšky
663,87 eura.

2. Mesto Spišská Nová Ves může začať kona.nie o uloženi pokuty do jedného roka odo
dňa, keď sa o porušení povinností prevádzkovateľa MZZO dozvedclo, najneskór do troch
rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.

3. Pokuty sú príjmom rozpočtu mesta Spišská Nová Ves.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
*7

Zrušovacie 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
Učinnost‘ nariadenia

1. Návrh všeobecne záväzného naňadenia Č. 2/2017 o poplatkoch za znečist‘ovanie
ovzdušia malými zdrojmi zneČist‘ovania ovzdušia bol vyvesený na úradnej tabuli a na
intemetovej stránke mesta od

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení na zasadnutí dňa ‚ pod č všeobecne závä2né
nariadenie holo vyhláseně vyvesením na úradnej tabuli a nadobúda účinnosť dňom

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta



‚

PRÍLOHY

Príloha Č. 1 k všeobecne záväznému nariadcniu Č. 2/20 17 o poplatkoch za zneČisťovanic
ovzdušia malými zdrojmi zncčist‘ovania ovzdušia

OZNÁMENIE údajov potrebných pre určenic výšky poplatku za znečist‘ovanie
ovzdušia malým zdrojom na rok - v súlade s 6 ods. 4 zákona NR SR Č.
40 1/1998 Z.z. o poplatkoch za zneČist‘ovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

ADRESA MZZO: MZZO — názov technológie, výroby

__________________________________________

(skládka paliv, surovin, spal‘ovacie
PREVADZKOVATEĽ MZZO (adresa): zariadcnia s menovitým tepelným

_______________________________________

príkonom nižším ako 0,3 MW, zariadenie
IDENTJFIKÁCIA: technologických procesov a pod.)
(ICO, fyzická osoba — podnikatel‘,
právnická osoba)

BANKOVÉ SPOJENIE v tvare IBAN:

DÁTUM ZAČATIA PREVÁDZKY:
POČET PREVÁDZKO%tCH HODÍN:

II. ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH ZNEČIStOVANIA OVZDUŠIA

A. Prevádzkovate]‘ stacionárneho spal‘ovacieho zariadenia s menovitým tepelným príkonom
nižším ako 0,3 MW ďalej uvádza:

TYP KOTLA; PRíKON:

DRUH PALIVA: SPOTREBA PALIVA (m3/rok, t/rok):

POZNÁMKA:



B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategóňe veľkých
a stredných zdrojov d‘alej 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 ZNEČJStUJÚCICH LÁTOK:

ZA1UADENIE NA ZNIŽOVANIE EMJSIÍ:
ODLUČOVACIE ZARIADENIE: ÁNO NIE
DRUH ODLUČOVAČA:
ÚČINNOSt ODLUČOVANIA (%):

HMOTNOSTNÝ TOK ZNEČIStUJÚCICH LÁTOK (kg/rok):

SPÓSOB ZISTENIA EMISIÍ ZNEČIStUJÚCICH LÁTOK (MER4NIE, BILANČNÝ
VÝPOČET):

C. Prevádzkovateľ čerpacej stanice pohonných látok. skládky paliv, surovin. produktov.
odpadov a zachyiených exhalátov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré móžu
spósobovat‘ znečisťovanie ovzdušia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie d‘alej uvádia:

DRUH VYKONÁVANEJ ČINNOSTI:

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

ZARIADENIE NA ZNIŽOVANIE EMISIÍ:
ODLUČOVACIE ZARIADENIE: ÁNO NIE
DRUH ODLUČOVAČA:
ÚČINNOSt ODLUČOVANIA (%):

SPÓSOB PLNENIA PODZEMNÝCH NÁDRŽÍ A PLNENIA PALIVOVÝCH
NÁDRŽÍ AUTOMOBILOV:

VEĽKOSt MANIPULAČNEJ PLOCHY (m2):

Oznámenie vyhotovil: Podpis:
Telefómiy kontakt:
Predložené dňa:



IV. Výška ročného poplatku (vyplní mesto)

STACIONÁRNE ZARIADENIE PRE SPAL‘OVANIE PALÍV (A)

TECHNOLOGICKÝ ZDROJ (B)

INÉ ZARIADENIA A ČINNOSTI (C)

POPLATOK SPOLU:

Podpis:
V Spišskej Novej Vsi, dňa:



Pruloha č. 2: Mapová príloha k všeobecne záväznému nariadeniu Ves Č. 2/2017 o
poplatkoch za znečist‘ovanie ovzdušia malými zdrojmi znečist‘ovania ovzdušia

ROZDELENIE MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES NA TRI ZÓNY

I. - Zóna I.

II. - Zóna II.

III. - Zóna III. a Novoveska Huta

J

III.

L EG EN DA:


