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PREROKOVANIE PROTESTU PROKURÁTORA PROTI
VZN č. 3/2000 O OCHRANE OVZDUŠIA A O POPLATKU ZA
ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝM ZDROJOM

Materiál obsahuje : Dôvodová správa
Protest prokurátora sp.zn. Pd 112/17/2204-3
VZN č. 3/2000
Návrh VZN
Návrh na uznesenie :
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Vyhovenie Protestu prokurátora sp.zn. Pd 112/17/2204-3 proti
Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Piešťany č. 3/2000 o ochrane
ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
B/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území
mesta Piešťany
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovateľ: Ing. Marián Ondrišík, referent Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta
Predkladateľ: Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ Piešťany

Dôvodová správa
Dňa 18.9.2017 nám bol doručený Protest prokurátora vo veci vedenej pod sp.zn. Pd
112/17/2204-3 (ďalej len protest), podaný Mestskému zastupiteľstvu mesta Piešťany proti
Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Piešťany č. 3/2000 o ochrane ovzdušia a o poplatku
za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom (ďalej len VZN), ktoré bolo schválené dňa
28.4.2000 a účinnosť nadobudlo dňom 30.05.2000.
Prokurátor Okresnej prokuratúry Piešťany podal protest prokurátora proti ustanoveniu §
2 odsek 1 až odsek 3, § 3 odsek 1 až odsek 6, § 4 odsek 1, odsek 2, § 5, § 9 odsek 1, odsek 2,
odsek 4, odsek 5, vrátame úvodnej časti Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany
číslo 3/2000 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom,
v znení novely číslo 6/2002, číslo 2/2003 a číslo 19/2008.
Mesto Piešťany nemôže svoju normotvornú právomoc uplatňovať v neobmedzenej miere
na úpravu všetkých spoločenských vzťahov existujúcich v územnom obvode a je povinné
rešpektovať, že spoločenské vzťahy týkajúce sa ochrany ovzdušia sú predmetom právnej
úpravy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú všeobecne právne
záväzné pre fyzické a právnické osoby, vrátane orgánov územnej samosprávy. Taktiež je
prevládajúcim právnym názorom prokuratúry to, že orgány územnej samosprávy pri tvorbe
svojich noriem vrátane všeobecne záväzných nariadení nesmú vytvárať duplicitu obsahovej
časti ich textu s právnym predpisom všeobecne záväznej povahy a majú sa zamerať len na
vecné riešenie aplikácie na konkrétne pomery. Predkladaným návrhom teda navrhujeme riešiť
predmetnú úpravu bez vytvárania duplicity s vecne príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
Vzhľadom k vyššie uvedenému, odporúčame protestu prokurátora vyhovieť.
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY
O OCHRANE OVZDUŠIA A O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
MALÝM ZDROJOM

V znení novely :
Novela č. 6/2002
Novela č. 2/2003
Novela č. 19/2008
Číslo : 3/2000

Piešťany, dňa 28.4.2000

V záujme trvalého zlepšenia životného prostredia a vytvárania zdravých životných podmienok
a ochrany zdravia obyvateľov mesta podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g, zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 478/02 Z.z. o ochrane ovzdušia a
zákonom č. 401/98 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, uznáša sa Mestské zastupiteľstvo
mesta Piešťany na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Piešťany o ochrane ovzdušia
a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom ( ďalej len „nariadenie“ ).
Časť I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel nariadenia
Toto nariadenie vymedzuje pojmy, upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb
a orgánu ochrany ovzdušia pri ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami na území mesta
Piešťany a určuje výšku a spôsob vyrúbenia poplatku prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania
ovzdušia.
§2
Základné pojmy
1. Znečisťujúcimi látkami sú tuhé, kvapalné alebo plynné látky, ktoré priamo alebo po chemickej či
fyzikálnej zmene v ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie
a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršujú ich životné
prostredie, nadmerne ich obťažujú alebo poškodzujú majetok.
2. Zdrojmi znečisťovania ovzdušia pre účely tohto nariadenia ( v zmysle § 3 ods. 2 písm. c, zák. č.
478/02 Z.z. ) sú malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“ ). Ide o :
a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným
tepelným príkonom do 0,3 MW
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov
znečisťovania ( napr. stolárstva, lakovne, pražiarne kávy, údiarne mäsa a mäsových
výrobkov, mlyny, pekárne, atď. )
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
skládky palív, surovín, produktov, odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného
zdroja znečisťovania, a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie
(napr. manipulácia s uhlím, obilím, sypkými materiálmi a pod.)
Zdroj znečisťovania je vymedzený ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného
a priestorového celku.
3. Prevádzkovateľom MZZO je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo faktickú
možnosť prevádzkovať tento zdroj.

Časť II.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§3
Všeobecné povinnosti
1.

V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá ako určené výrobcom
zariadení, alebo uvedené v súhlase mesta Piešťany.

2. Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť MZZO, alebo pri modernizácii už
jestvujúcich zariadení sa musia voliť najlepšie dostupné technológie s prihliadnutím na
primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku.
3.

Žiadosti o súhlas na povolenie stavieb MZZO a ich užívanie predkladajú podľa povahy veci
prevádzkovatelia, investori, projektanti ( ďalej len „žiadateľ “ ) Mestu Piešťany a musia
obsahovať zdôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia ( § 3 ods.
2 tohto nariadenia ). Žiadateľ je povinný na vyzvanie Mesta Piešťany priložiť aj odborný posudok.

4. Na území mesta Piešťany je zakázané v zariadeniach na spaľovanie palív, na voľných
priestranstvách, areáloch a v záhradách spaľovať všetky druhy odpadov ( pneumatiky, izolačné
hmoty, farby, laky, oleje, plasty, biologický odpad vhodný na kompostovanie, atď. ), mimo
schválených zariadení určených na spaľovanie tých odpadov, ktoré spĺňajú kritériá pre palivá.
Povolené na území mesta je spaľovanie suchej drevnej hmoty z údržby záhrad.
5. Pri zahorení uskladneného materiálu ( slama, hnoj, organické zvyšky rastlín, odpady
a pod. ) je majiteľ materiálu alebo vlastník či užívateľ pozemku okamžite povinný uhasiť
požiar ( nahorenie ) vlastnými silami alebo privolaním požiarnikov.
6. Pri zastavení motorového vozidla na čas dlhší ako 5 minút na území mesta Piešťany ( pri
parkovaní, vykladaní a nakladaní tovaru, pri opustení vozidla a pod. ) je vodič povinný vypnúť
motor s výnimkou motorových vozidiel, u ktorých si chod motora vyžaduje technologické
zariadenie využívané v čase zastavenia.
§4
Povinnosti prevádzkovateľov MZZO
1.

Prevádzkovatelia MZZO sú povinní :
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať MZZO v súlade s podmienkami na prevádzku týchto zariadení určenými výrobcami a v súlade s podmienkami určenými Mestom Piešťany
b) umožniť pracovníkom Mesta Piešťany alebo Mestom Piešťany povereným osobám
prístup ku MZZO za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly MZZO
a jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné podklady
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené Mestom Piešťany
d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať Mestu Piešťany
údaje podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 706/02 Z.z.
e) neprekročiť určený stupeň znečisťovania ovzdušia ( tmavosť dymu ).

2.

Povinnosti podľa ods. 1 písm. b, a d, sa vzťahujú na právnické a fyzické osoby oprávnené
podnikať.

3.

Prevádzkovateľ MZZO je povinný oznámiť každoročne do 15.februára Mestu Piešťany za každý
zdroj spotrebu palív a surovín, 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, počte prevádzkových hodín a o druhu a účinnosti odlučovacích
zariadení.
Vzor oznámenia je uvedený v prílohe tohto nariadenia.

4.

Prevádzkovateľ MZZO, ktorý je právnickou a fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie, je povinný platiť poplatok podľa množstva a druhu spotrebovaného paliva, resp.
podľa množstva a druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok. Výšku poplatku stanovuje § 6
tohto nariadenia.
§5
Oprávnenia a povinnosti orgánu ochrany ovzdušia

Mesto Piešťany ako orgán ochrany ovzdušia v súlade so zákonom č. 478/02 Z.z. o ochrane ovzdušia :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

dáva súhlas na povoľovanie stavieb MZZO a ich užívanie
kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľa MZZO
ukladá prevádzkovateľom MZZO, ktorí neplnia povinnosti uložené im zákonom o ovzduší,
naväzujúcimi právnymi predpismi a týmto nariadením opatrenia na nápravu
ukladá prevádzkovateľom MZZO za porušenie právnych predpisov ochrany ovzdušia a tohto
nariadenia pokuty
môže nariadiť odstavenie MZZO alebo obmedzenie jeho prevádzky pri splnení podmienok
ustanovených v § 38 ods. 8 zákona č. 478/02 Z.z. o ochrane ovzdušia
určuje podmienky pre prevádzku MZZO
dáva súhlas na činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu, ktoré znečisťujú alebo môžu
znečisťovať ovzdušie a sú uvedené v zozname, ktorý sa uverejňuje vo vestníku ministerstva
dáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických
zariadení MZZO
rozhoduje o poplatku právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá
prevádzkuje MZZO ( § 2 ods. 2 zákona č. 401/98 Z.z. ).
môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných
zdrojov
Časť III.
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
§6
Výška poplatku

1. Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou
na základe údajov oznámených podľa § 4 ods. 3 tohto nariadenia úmerne k množstvu
a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú.
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované MZZO v meste Piešťany.
3. Ročný poplatok za MZZO sa ustanovuje za 1 t, resp. 10 000 m3
uplynulý rok nasledovne :
hnedé uhlie, brikety, lignit .......................................................
čierne uhlie ...............................................................................
koks ..........................................................................................
olej ( vykurovací, opotrebovaný ) ............................................
vykurovacia nafta, petrolej .......................................................
drevo .........................................................................................
zemný plyn ...............................................................................

( aj začaté ) spáleného paliva za
16,00 € / t (482,02,-Sk)
10,70 € / t (322,35,-Sk)
9,30 € / t (280,17,-Sk)
10,00 € / t (301,26,-Sk)
6,70 € / t (503,10,-Sk)
5,40 € / t (162,68,-Sk)
3
3,40 € /10 000 m (102,43,-Sk)

4. Pre ostatné MZZO ( uvedené v § 2 ods. 2 tohto nariadenia ) výšku poplatku určí Mesto Piešťany
individuálne paušálnou sumou za obdobie kalendárneho roka úmerne k množstvu a škodlivosti
vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú.

5. Pri zmene alebo zániku MZZO je prevádzkovateľ MZZO povinný zaplatiť okrem poplatku
určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka,
v ktorom znečisťoval ovzdušie než došlo k zmene alebo zániku MZZO. Za týmto účelom oznámi
zmenu alebo zánik MZZO do 15 dní Mestu Piešťany, vrátane názvu nového prevádzkovateľa.
§7
Vyrúbenie poplatku
1. Mesto Piešťany preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie,
v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO v predchádzajúcom roku, výšku a termín
splátky poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa
MZZO.
2. Poplatok je splatný do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3. Poplatok je príjmom rozpočtu mesta Piešťany. Použitie poplatku je účelovo viazané na ochranu
životného prostredia mesta Piešťany a na zabezpečenie výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia
prenesených na Mesto Piešťany.
§8
Úľavy a oslobodenie od poplatku
1.

Mesto Piešťany na základe žiadosti prevádzkovateľa MZZO, u ktorého dôjde k prestavbe zdroja
na zdroj so spaľovaním zemného plynu, môže počas obdobia realizácie odložiť platenie poplatku
za znečisťovanie a po dokončení prestavby mu tento poplatok odpustiť ( ide o dobu
preukázateľného započatia a ukončenia prestavby ). Ak však prevádzkovateľ nedodrží
podmienky odkladu platenia, Mesto Piešťany rozhodne o povinnosti doplatiť poplatok a stanoví
mu na to príslušnú lehotu.

2.

Povinnosť oznamovať údaje sa nevzťahuje na :
a) všetky fyzické osoby ( občanov ) prevádzkujúce MZZO
b) právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO na spaľovanie
zemného plynu s výkonom zdroja do 50 kW

3.

Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na :
a) prevádzkovateľov MZZO, nachádzajúcich sa v priemyselnom areáli mesta Piešťany ( ul.
Obchodná, Priemyselná ), ktorí spaľujú zemný plyn
b) MZZO, ktorých prevádzkovateľom sú mestské podniky a Mesto Piešťany
c) spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré prevádzkujú vlastné kotolne na vykurovanie bytov
spaľujúcich zemný plyn
Časť IV.
§9
Sankcie

1.

Priestupkom proti poriadku v správe v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, je porušenie povinností ustanovených týmto Všeobecne záväzným
nariadením, ak sa týmto konaním sťaží plnenie úloh mesta Piešťany.

2.

Primátor Mesta Piešťany môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej
na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3.

Za každý deň omeškania zaplatenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ MZZO
povinný zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 0,25 % z vyrubeného poplatku.

4.

Ak v lehote do uplynutia jedného roka od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení
pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta podľa ods. 1
písm. b, a c, a prevádzkovateľ MZZO nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené Mestom
Piešťany, Mesto Piešťany uloží pokutu až do výšky dvojnásobku súm určených v ods. 1 písm. b,
a c, a môže nariadiť odstavenie MZZO alebo obmedzenie jeho prevádzky ( v zmysle § 38 ods. 7
zák. č. 478/02 Z.z.)

5.

Pokutu možno uložiť do jedného roka od dňa, keď Mesto Piešťany zistilo porušenie povinnosti,
najneskôr však do troch rokov od dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo (v zmysle § 38 ods. 9
zák. č. 478/2002 Z.z. a § 8 ods. 4 zák. č. 401/98 Z.z.). Pri určení výšky pokuty prihliada Mesto
Piešťany na závažnosť porušenia povinnosti

6.

Sankcie sú príjmom rozpočtu Mesta Piešťany a ich použitie je účelovo viazané na ochranu
životného prostredia.
§ 10
Záverečné ustanovenia

1.

Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mesto Piešťany
prostredníctvom Referátu životného prostredia Mestského úradu Piešťany a Mestskej polície
mesta Piešťany, ktorej orgány sú oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní
(v zmysle zák. č. 372/90 Zb. v znení neskorších predpisov ).

2.

Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.

3.

Schválením tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 11/1999
o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom.

4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 30.05.2000.

5.

Novela Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 19/2008 bola schválená uznesením
MsZ č. 238/2008 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2009.

Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany

______________________________________________________________________________
Novela č. 6/2002 – účinnosť 4. 4. 2002
Novela č. 2/2003 – účinnosť 18. 4. 2003
Novela č. 19/2008 – účinnosť 1.1.2009

Dňom vyvesenia tohto návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 11 dní,
počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Piešťanoch,
Námestie SNP č. 3 - kontakt: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, Ing. Marián
Ondrišík, mailová adresa: marian.ondrisik@piestany.sk.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť
zrejmé, kto ju predkladá.

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta
Piešťany
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany, na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 2 ods. 2, § 6 ods. 5 a § 7 ods.
2 zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“) o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Piešťany.

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
čl. 1
Účel nariadenia
(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN") upravuje náležitosti oznámenia
podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“).
(2) Určuje vyčlenenie MZZO, za ktoré sa poplatok za znečisťovanie ovzdušia nebude
vyrubovať a vyčleňuje MZZO, na ktorých prevádzkovateľov sa nebude vzťahovať
ustanovenie § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v
znení neskorších predpisov.
(3) Určuje výšku, splatnosť a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia MZZO a
spôsob úhrady poplatku prevádzkovateľmi MZZO na území mesta Piešťany.

DRUHÁ ČASŤ
POVINNOSTI
čl. 2
Povinnosti prevádzkovateľa MZZO
(1) Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania je povinný :
a) oznámiť každoročne do 15. februára príslušného kalendárneho roka obci za každý malý
zdroj znečisťovania ovzdušia 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,
počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti
odlučovacích zariadení.1
b) Tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia“, ktorým prevádzkovateľ malého zdroja
plní povinnosť podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) tohto VZN, tvorí Prílohu č. 1 tohto VZN.
(2) Od povinnosti uvedenej v ods. 1 písm. a) tohto článku sú oslobodení prevádzkovatelia
malého zdroja znečisťovania, fyzické osoby - nepodnikatelia, ktoré prevádzkujú MZZO len
pre vlastné potreby domácnosti. Toto oslobodenie sa vzťahuje aj na prevádzkovateľov MZZO
vo vlastníctve alebo v správe mesta.2
TRETIA ČASŤ
POPLATKY
čl. 3
Sadzba poplatku
(1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa čl.2 odseku 1
písm. a) tohto nariadenia úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok
alebo k spotrebe paliva a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú v zmysle sadzobníka
poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia. Sadzobník poplatkov za malé zdroje
znečisťovania ovzdušia tvorí prílohu č.2 tohto VZN.3
(2) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo
súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia.
(3) Poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.

1

§ 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
§16 ods. 2 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
3
§ 3 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
2

(4) Pri zániku MZZO je prevádzkovateľ malého zdroja povinný uhradiť poplatok v pomernej
výške zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie prevádzkovania MZZO v
kalendárnom roku, v ktorom k zániku MZZO došlo.
(5) Poplatok je prevádzkovateľ malého zdroja povinný uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia Mesta Piešťany.
čl. 4
Spoločné ustanovenia
(1) Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu Mesta Piešťany.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
čl. 5
Záverečné ustanovenia
(1) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca účinnosť a platnosť Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2000 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malým zdrojom v znení noviel číslo 6/2002, číslo 2/2003 a číslo 19/2008.
(2) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany a bolo schválené
dňa ................... uznesením MsZ č. ........./2017 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom
od vyvesenia.

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa:

Príloha č. 1
OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok
20..
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania oznamuje podľa § 6 ods.4 zákona č. 401/1998 Z. z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Mestu Piešťany tieto údaje potrebné pre určenie výšky
poplatku:

I. Všeobecné údaje
Adresa zdroja
Prevádzkovateľ zdroja
(adresa)
Identifikácia:
( IČO, fyzická osoba, právnická osoba)
Bankové spojenie:

Malý zdroj – názov technológie,
výroby (spaľovacieho zariadenia) s tepelným
výkonom nižším alebo rovným 0,3 MW,
zariadenie technologických procesov a pod. |

Dátum začatia prevádzky:

II. Údaje o malých zdrojoch
A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným výkonom nižším alebo
rovným 0.3 MW ďalej uvádza:
Typ kotla :
Výkon :
Druh roštu :
Druh paliva :

Spotreba paliva :

Výška komína :

Poznámka :

B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a
stredných zdrojov (napr. praženie kávy, údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne, spracovanie obilia)
uvádza:
Kapacita výroby (t/rok):
Spotreba základných surovín (t/rok):
Druh znečisťujúcich látok :
Hmotnostný tok znečisťujúcich látok:
Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok :
(meranie,bilančný výpočet)

C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a záchytných exhalátov, plochy na
ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iné stavby, zariadenia
a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie ( napr. manipulácia s uhlím, obilím, sypkými materiálmi a
pod.) uvádza:
Druh vykonávanej činnosti:
Druh manipulovanej, skládkovej látky:
Množstvo manipulovanej, skladkovej látky(t/rok):
Veľkosť manipulačnej plochy:

Oznámenie vyhotovil:

Za správnosť zodpovedá:

Telefón:

Predložené dňa:

III.Výška poplatku (vyplní mesto)
Stacionárne zariadenie pre spaľovanie palív(A)
Technologický zdroj(B)
Iné zariadenia a činnosti(C)
Poplatok spolu
Uložený rozhodnutím

Podpis :

V ...............

Podpis:

Podpis:

Príloha č. 2
Sadzobník poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia

1. Palivovo energetický priemysel
Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým
tepelným príkonom do 0,3 MW.
1.1. Zariadenia na spaľovanie zemného plynu
Spotreba zemného plynu (m3/rok)
do 9 999
od 10 000 do 19 999
od 20 000 do 29 999
od 30 000 do 39 999
od 40 000 do 49 999
od 50 000 do 59 999
nad 60 000
1.2. Ostatné spaľovacie zariadenia
Spotreba paliva (t/rok)
Hnedé uhlie
Čierne uhlie, koks
Drevo, drevené pelety, biomasa
Vykurovací olej
Nafta

Poplatok (€)
4
8
12
16
20
24
28

Poplatok (€/tonu)
16
10
6
10
7

1.3. Stacionárne piestové spaľovacie motory so súhrnným tepelným príkonom do 0,30 MW.
Výkon motora (MW)
počet hodín prevádzky
Poplatok (€)
do 0,199
nad 20 hod/rok
5,00
do 0,20
nad 30 hod/rok
7,00
2. Výroba nekovových minerálnych produktov
2.1. Výroba skla, sklárskych výrobkov a sklenených vlákien s projektovanou kapacitou
tavenia <0,5 t/d
Výroba skla, sklárskych výrobkov, sklenených
Poplatok (€)
vlákien
paušálny poplatok
10,00
2.2. Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky a
žiaruvzdorných materiálov
Výroba keramických výrobkov pálením, najmä
Poplatok (€)
škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu,
keramiky, kameniny a žiaruvzdorných
materiálov podľa :
Projektovanej výrobnej kapacity v t/d <1
8,00
Objemovej kapacity pecí v m3 pri hustote
8,00
vsádzky nad 300 kg/m3 <0,5

2.3. Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou
výrobnou kapacitou do 10 m3/h
Priemyselná výroba betónu, malty alebo
Poplatok (€)
iných stavebných materiálov s proj.
kapacitou v m3/h<10
do 4,99
10,00
od 5,00 do 10,00
15,00
3.Chemický priemysel
3.1. Výroba náterových látok, lakov, tlačiarenských farieb, lepidiel s projektovanou spotrebou
organických rozpúšťadiel v t/rok<10
Výroba náterových látok, lakov,
Poplatok(€)
tlačiarenských farieb, lepidiel s proj.
spotrebou org. rozpúšťadiel v t/rok<10
paušálny poplatok
10,00
3.2 Výroba a spracovanie gumy
Výroba a spracovanie gumy
paušálny poplatok

Poplatok(€)
15,00

3.3 Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky s projektovanou výrobnou kapacitou v kg/h
Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky
Poplatok(€)
s proj. výrobnou kapacitou v kg/h
saponáty v kg/hod < 100
10,00
kozmetika v kg/hod < 10
10,00
3.4. Čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG)
a stlačeného zemného plynu naftového (CNG) s obratom do 100 m3/rok vrátane
Čerpacie stanice pohonných látok s obratom
Poplatok (€)
(m3)
do 49,99
15,00
od 50,00 do 100,00
25,00
3.5. Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) s obratom do 100 m3/rok
Čerpacie stanice skvapalnených
Poplatok (€)
uhľovodíkových plynov s obratom (m3)
paušálny poplatok
10,00

4. Nakladanie s odpadmi
4.1. Čistiarne odpadových vôd – centrálne čistiarne priemyselných podnikov s kapacitou do
2000 ekvivalentných obyvateľov
Centrálne čistiarne priemyselných podnikov
Poplatok (€)
paušálny poplatok
20,00
4.2. Kompostárne s kapacitou do 0,75 t spracovaného kompostu za hodinu
Kompostárne s kapacitou spracovaného
Poplatok (€)
kompostu (t/hod)
paušálny poplatok
15,00

5. Ostatný priemysel a zariadenia
5.1. Povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla < 0,5 t/rok
Autoopravárenstvo – prestriekavanie
Poplatok (€)
osobných áut
paušálny poplatok
20,00
5.2. Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických
rozpúšťadiel< 0,6 t/rok
Plasty, guma, sklo, film, textílie, fólie, papier,
Poplatok (€)
kovy, navíjacie drôty, pásové a zvitkové
materiály
paušálny poplatok
20,00
5.3. Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane
odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami okrem označených ako R45, R46, R49,R60,
R61, R40, R68 s projektovanou spotrebou < 0,6t/rok
Odmasťovanie a čistenie
Poplatok (€)
paušálny poplatok
20,00
5.4. Nanášanie lepidiel – lepenie ostatných materiálov okrem dreva, výrobkov z dreva a
aglomerovaných materiálov, kože a výroby obuvi s projektovanou spotrebou organických
rozpúšťadiel < 0,6 t/rok
Nanášanie lepidiel
Poplatok (€)
paušálny poplatok
20,00
5.5. Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel < 0,6 t/ rok
Publikačná a ostatná hĺbkotlač, tepelný
Poplatok (€)
rotačný ofset, flexografia, lakovacie
a laminovacie techniky, rotačná sieťotlač na
text. lepenku, ostatné polygraf. techniky
paušálny poplatok
25,00
5.6. Priemyselné spracovanie dreva projektované na kapacitu do 50,00 m3/deň spracovaného dreva
Spracovanie dreva s projektovanou kapacitou
Poplatok (€)
(m3/deň)
do 4,99
15,00
od 5,00 do 9,99
20,00
od 10,00 do 29,99
60,00
od 30,00 do 50,00
100,00
5.7. Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest :
a/ do 500 miest pre ošípané s hmotnosťou nad 30 kg
b/ do 100 miest pre prasnice
c/ do 5000 miest pre hydinu
d/ do 200 miest pre hovädzí dobytok
e/ do 2000 miest pre ovce
f/ do 300 miest pre kone
g/ do 1500 miest pre kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá

Chov hospodárskych zvierat /percento
naplnenia projektovej kapacity/
do 49,99 %
od 50,00 % do 100,00 %

Poplatok (€)
30,00
60,00

5.8. Liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou 100-percentného liehu do 100 t/rok
Liehovary s projektovanou kapacitou do 100 t/r
Poplatok (€)
paušálny poplatok
20,00
5.9.Pivovary s projektovanou výrobou do 5 000 hl/rok
Pivovary s projektovanou výrobou do
5 000 hl/rok
paušálny poplatok
5.10. Potravinárske mlyny s projektovanou kapacitou do 5 t/h
Potravinárske mlyny s kapacitou (t/h)
do 3,00
od 3,01 do 5,00

Poplatok (€)
15,00

Poplatok (€)
15,00
30,00

5.11. Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovanou kapacitou do 1 t/ h
Výroba priemyselných krmív a organických hnojív
Poplatok (€)
s kapacitou (t/hod)
do 0,50
15,00
do 1,00
30,00
5.12. Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovanou kapacitou do 1 t/h
Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych
Poplatok (€)
produktov s kapacitou (t/h)
do 0,50
12,00
do 1,00
15,00
5.13. Zariadenia na praženie kávy, kávovín s kapacitou do 75 kg/h a kakaových bôbov alebo orieškov)
s kapacitou do 150 kg/h
Zariadenia na praženie kávy, kávovín
Poplatok (€)
s kapacitou do 75 kg/h
paušálny poplatok
15,00
5.14. Zariadenia na praženie kakaových bôbov alebo orieškov) s kapacitou do 150 kg/h
Zariadenia na praženie kakaových bôbov a
Poplatok (€)
orieškov s kapacitou (kg/h)
paušálny poplatok
15,00
5.15. Poplatky za plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie
Ovzdušia
Výmera plochy (m2)
Poplatok za skládku odpadov
Poplatok za skládku palív,
(napr. stavebný odpad, suť)
surovín, produktov a pod.
do 100
30,00
15,00
nad 100
40,00
20,00
nad 200
50,00
25,00

nad 500

100,00

50,00

Poplatok sa ustanovuje za určenú jednotku ( t, m3 ...), za celú jednotku sa počíta aj začatá
nasledujúca jednotka. 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.

