Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota
č. 49/ 2000 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote v zmysle § 4 ods. 3 písm. g a § 6 zákona
SNR č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, § 6 zákona SNR č.
134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zmien a doplnkov a § 2 ods. 2
zákona NR SR č. 401 / 1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení :
ČASŤ I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1

Pôsobnosť nariadenia
Nariadenie upravuje ochranu ovzdušia v meste, ustanovuje práva a povinnosti orgánov
mesta a povinnosti právnických a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú malé zdroje
znečisťovania ovzdušia, pri ochrane vonkajšieho ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami.
§2

Základné pojmy
(1) Znečisťujúce látky sú v tomto prípade tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo
alebo po chemickej a fyzikálnej zmene v ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou
nepriamo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných
organizmov, zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ho obťažujú alebo poškodzujú
majetok.
(2) Malým zdrojom znečisťovania sú technologické celky obsahujúce stacionárne
zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom do 0,2 MW, ostatné
technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania,
plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
skládky palív, surovín, produktov a odpadov a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne
znečisťujúce ovzdušie, s výnimkou lokálnych kúrenísk v bytoch v obytných domoch a v
stavbách na individuálnu rekreáciu.
(3) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania na účel tohto nariadenia je
právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo faktickú možnosť prevádzkovať tento
zdroj.
§3
Opatrenia k ochrane ovzdušia v meste
(1)V intraviláne mesta je zakázané uskladňovať a spaľovať materiály a predmety
šíriace nepríjemné zápachy, spôsobujúce nadmernú prašnosť a pod.

(2) Zakazuje sa vykonávanie akýchkoľvek činností, ktoré priamo alebo nepriamo
spôsobujú, alebo by mohli spôsobiť zhoršenie kvality ovzdušia, zhoršiť životné prostredie
alebo poškodiť majetok.
(3) Na území mesta je zakázané jazdiť vozidlami, ktorých technický stav
nevyhovuje zákonným podmienkam prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.
Zakazuje sa bezdôvodne ponechať chod motora vozidla pri státí.
§4
Povinnosti právnických a fyzických osôb
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú povinní, okrem dodržiavania iných
povinností podľa zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
/ďalej len ”Zákon o ovzduší”/ a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov:
(1) Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s
podmienkami na prevádzku týchto zariadení určenými výrobcami a v súlade s podmienkami
určenými orgánmi ochrany ovzdušia.
(2) Vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia.
(3) Viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania. Umožniť pracovníkom orgánu
ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným osobám prístup ku zdrojom znečisťovania
za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok, kontroly zdroja znečisťovania a jeho
prevádzky a predkladať im na to potrebné podklady.
(4) Oznámiť každoročne do 15.februára mestu v súlade s vedenou evidenciou spotrebu,
druh a kvalitatívne ukazovatele palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, počet
prevádzkových hodín zdroja znečisťovania, údaje o veľkosti zdroja a ďalšie požadované údaje
za každý zdroj prevádzkovaný v uplynulom roku.
(5) Oznámiť do 15 dní mestu zánik alebo zmeny v parametroch či prevádzkovaní
malého zdroja, vrátane všetkých údajov potrebných pre určenie výšky poplatku.
(6) Predkladať návrhy, projekty, zmeny, opatrenia a žiadosti s dopadom na ovzdušie,
žiadosti o súhlas na umiestnenie a povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania (ak ich
dokumentácia nebola schválená ako typový podklad alebo vzorový projekt) mestu. Žiadosti
musia obsahovať všetky náležitosti podľa § 11 ods. 2 Zákona o ovzduší.
§5
Mesto
(1)
Kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov
znečisťovania.

malých zdrojov

(2) Rozhoduje o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľom malých
zdrojov.
(3) Dáva vyjadrenia k žiadostiam prevádzkovateľov,
investorov, projektantov,
výrobcov alebo dovozcov k umiestneniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
(4) Ukladá podľa § 12 ods.1 Zákona o ovzduší opatrenia na nápravu
prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania, ktorí si neplnia povinnosti podľa tohto
zákona ako i ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
(5) Ukladá pokuty za porušenie predpisov a povinností.
(6) Určuje podmienky pre prevádzku malých zdrojov znečisťovania.

(7) Môže nariadiť odstavenie malého zdroja znečisťovania alebo obmedzenie jeho
prevádzky alebo zdvojnásobiť pokuty za podmienok ustanovených v § 18 ods.10 Zákona o
ovzduší.
ČASŤ II.
POPLATKY A POKUTY ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
§6
Poplatky
(1) Poplatková povinnosť sa vzťahuje na právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú
malé zdroje znečisťovania ovzdušia. Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby
prevádzkujúce zdroj s tepelným výkonom do 50 kW, pokiaľ sa taký zdroj pravidelne
nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti.
(2) Výška poplatku sa určuje podľa sadzobníka uvedeného v prílohe tohto nariadenia
s prihliadnutím na palivovú základňu, tepelný výkon zdroja, množstvo spotrebovaného paliva,
technický stav zdroja, druh látky, s ktorou sa manipuluje resp. sa skladuje a miery, akou tieto
látky zhoršujú alebo nadmerne obťažujú prostredie. Výška poplatku je súčtom poplatkov
za
inštalovaný tepelný výkon zdroja a spotreby paliva za uplynulý rok. V prípade nenahlásenia
spotreby bude poplatok vypočítaný ako súčet dvojnásobku poplatku za tepelný výkon zdroja
a poplatku za najnižšiu spotrebu paliva. To isté platí aj v prípade nenahlásených skládok,
technologických zdrojov a pod.
(3) Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia je povinný zaplatiť poplatok do
15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(4) Mesto si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch, po zvážení konkrétnych
skutočností, stanoviť poplatok odlišne od sadzobníka uvedeného v prílohe tohto nariadenia
alebo v odôvodnených prípadoch poplatok neurčiť.
(5) V prípadoch neuvedených v prílohe alebo v sporných prípadoch, rozhoduje o výške
poplatku mesto.
(6) Poplatky sú príjmom rozpočtu mesta.
§7
Pokuty
(1) Za porušenie ustanovení § 4 ods. 1, 2 a 4 tohto VZN môže byť uložená pokuta
od 3,31 € do 3319,39 €.
(2) Za porušenie ustanovení § 4 ods. 3 tohto VZN môže byť uložená pokuta
od 16,60 € do 331,94 €.
(3) Za nesplnenie povinností uvedených v § 4 ods. 4 tohto VZN a určených
v rozhodnutí mesta vydanom podľa § 4 tohto VZN môže mesto uložiť pokutu do 331,94 €.
(4) Za porušenie ďalších predpisov a povinností prevádzkovateľa malého zdroja
znečisťovania ovzdušia môže mesto uložiť pokutu od 16,60 € do 331,94 €.

(5) Mesto môže zdvojnásobiť výšku pokuty za podmienok ustanovených v § 18 ods.10
Zákona o ovzduší, príp. môže nariadiť odstavenie malého zdroja znečisťovania alebo
obmedzenie jeho prevádzky.
(6) Pokutu podľa predchádzajúcich odsekov možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy
sa mesto o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto

povinnosti.
(7) Za porušenie ustanovení § 3 tohto VZN môže byť uložená pokuta fyzickým osobám
v rámci blokového konania do výšky 16,60 €.
(8) Za porušenie ustanovení § 3 tohto VZN môže primátor mesta uložiť právnickým
osobám pokutu do výšky 3319,39 € v zmysle § 13 ods. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
ČASŤ III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§8
(1) Štátnu správu vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia pri malých
zdrojoch zabezpečuje Mesto Rimavská Sobota prostredníctvom oddelenia životného prostredia
mestského úradu.
(2) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva:
a) Oddelenie životného prostredia MsÚ
b) Mestská polícia
(3)
Pri
zániku
malého zdroja znečisťovania je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem
poplatku
určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za obdobie kalendárneho roka, v
ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku zdroja.
(4) Ak si prevádzkovateľ včas nesplní nahlasovaciu povinnosť, považuje sa za deň
zániku zdroja deň nahlásenia.
(5) V prípade, že prevádzkovateľ prevádzkuje v jednom objekte viac zdrojov
znečisťovania, je pre účel výpočtu poplatku určujúci súčet príslušných ukazovateľov
znečisťovania.
(6) Ak toto nariadenie a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce
ochranu ovzdušia neustanovujú inak, vzťahuje sa na konanie vo veciach ochrany
ovzdušia zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
§9
Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote na zasadnutí dňa
29.februára 2000 uznesením č. 12/2000-MsZ a nadobúda účinnosť dňom 15.3.2000. Dňom
nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zároveň ruší VZN č. 10/1992 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia.
Ing. Ladislav Bartakovič v.r.
primátor mesta

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 49/ 2000 o ochrane ovzdušia a
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Príloha :
A. Poplatok za stacionárne spaľovacie zariadenie:
Poplatok za tepelný výkon zdroja
Tepelný výkon
Plyn
Drevo Mazut
Čierne uhlie
zdroja
Olej
Koks
Nemerateľný
do 33.19 €
do 66.39 €
do 99.58 €
Merateľný
0,17 €/kW
0,33 €/kW
0,50 €/kW
Poplatok za spotrebu paliva
Ročná spotreba
Plyn
Ročná
paliva /m3/
spotreba
paliva /m3/
0 – 10 000
1,66 €
0-5
10001 – 20000
3,32 €
5,1 - 10
20001 - 30000
4,98 €
10,1 – 15
30001 – 40000
6,64 €
15,1 – 20
40001 a viac
9.96 €
20,1 a viac

Drevo

3,32 €
6.64 €
9.96 €
13.28 €
19,92 €

Ročná
spotreba
paliva /t/
0- 3
3,1 – 5
5,1 – 7
7,1 – 10
10,1 a viac

Hnedé uhlie
Hned. prach
do 165.97 €
0,83 €/kW

Mazut, olej
a pod.
6,64 €
13,28 €
23,24 €
33,19 €
49,79 €

Poplatok za 1 t spáleného uhlia
Za rok 2008 – hnedé – 4,85 €
- čierne – 3,52 €
B. Poplatok za ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných
zdrojov:
- potravinárska malovýroba / napr. pekárne, údiarne, porážkárne, mlyny, sušiarne/ do 33,19 €
- poľnohospodárska malovýroba / napr. výkrmne hospodárskych zvierat /- do 49,79 €
- priemyselná malovýroba / napr. výroba betónu, malty a iných stavebných mat. /- do 66,39 €
- lakovne s projektovanou kapacitou do 1 t náterových látok za rok – do 33,19 €
- spracovanie dreva s projektovanou kapacitou do 20 m3 za deň –do 33,19 €
- ostatná vyššie neuvedená malovýroba – do 99,58 €

C. Poplatok za skládky
Plocha skládky /m²/
0-100
101-250
251-500
501 a viac

Skládka paliva, odpadu
a pod.
16,60 €
39,83 €
82,98 €
165,97 €

Skládka staveb. mater. a pod.
6,64€
13,28 €
26,56 €
56,43 €

Zmena
všeobecne záväzného nariadenia č.49/2000 o ochrane ovzdušia
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

V § 2 ods. 2 sa znenie „ ... so súhrnným tepelným výkonom do 0,2 MW ... “ vypúšťa
a nahrádza znením „ ... so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW ... “
V § 5 sa vypúšťa ods. 4 a nahrádza znením: Ukladá opatrenia na nápravu
prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorí si neplnia povinnosti
vyplývajúce z tohto VZN a z príslušných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia.
V § 5 sa vypúšťa ods. 7
V § 7 ods. 5 sa vypúšťa znenie „ ... za podmienok ustanovených v § 18 ods. 10 Zákona
o ovzduší ... “ a na konci vety sa dopĺňa znenie : „ ... , ak v lehote do uplynutia 1 roka odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu
povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa § 7 tohto VZN a prevádzkovateľom v určenej
lehote neboli vykonané uložené opatrenia na nápravu.“
Túto zmenu schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote uznesením č. 14/2001
dňa 7. marca 2001 a nadobúda účinnosť dňom 22. 3. 2001.

Ing. Ladislav Bartakovič
primátor mesta

Zmeny a doplnky
všeobecne záväzného nariadenia č. 49/2000 o ochrane ovzdušia
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

V úvodnej vete sa slová „§ 6 zákona SNR č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany
ovzdušia “ nahrádzajú slovami „§ 34 zákona NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia “
V úvode § 4 sa slová „č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami“
nahrádzajú slovami „ č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia“
V § 4 ods. 6 sa slová „§ 11 ods.2“ nahrádzajú slovami „§ 22“
Znenie § 7 ods. 1 „Za porušenie ustanovení § 4 ods.1 a 2 tohto VZN môže byť uložená
pokuta od 33,19 € do 3 319,39 €“ nahrádza znením „Za porušenie ustanovení § 4 ods.1, 2 a 4
tohto VZN môže byť uložená pokuta od 33,19 € do 3 319,39 €“
V § 7 sa vypúšťa ods.3. Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.
V § 7 nový ods. 3 znie: „Za porušenie ďalších predpisov a povinností prevádzkovateľa
malého zdroja znečisťovania ovzdušia môže mesto uložiť pokutu od 16,60 € do 331,94 €.“
V § 7 nový ods. 4 znie: „Mesto môže uložiť pokutu až do dvojnásobku hornej hranice
pokút za podmienok ustanovených v § 38 ods. 8 Zákona o ochrane ovzdušia“
V § 7 nový ods. 6 znie : „Ak prevádzkovateľ malého zdroja nezaplatí poplatok v lehotách
určených týmto nariadením, je povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,5
% zo sumy, ktorú bol povinný zaplatiť.“

Tieto zmeny a doplnky boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Rimavskej Sobote
uznesením č. 20/2003 dňa 11. februára 2003 a nadobúdajú účinnosť dňom 26. februára 2003.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH, v.r.
primátor mesta

