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   Mestské zastupiteľstvo v Púchove v súlade s § 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č.478/2002 Z.z. o 
ochrane ovzdušia a zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi 
látkami na území mesta Púchov. 
 
 
1. Účel vydania VZN  1/2004 
 
     Všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti právnickej  
a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj 
znečisťovania ovzdušia na území mesta Púchov.  
 
 
2. Rozsah platnosti 
 
     V súlade so zákonmi o ovzduší uvedených v úvode je výkon štátnej správy vo 
veciach ochrany ovzdušia v pôsobnosti mesta iba pre prevádzkovateľov malých 
zdrojov znečistenia ovzdušia.  
 
 
3. Súvisiace dokumenty 
 
- organizačný poriadok mesta  
- štatút mesta  
- zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia       
- zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  
 
 
4. Pojmy a skratky 
 
Znečisťujúca látka - akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo      
                                   nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé  
                                   účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie. 
 
Malý zdroj znečisťovania - a) technologický celok, ktorý obsahuje stacionárne  
                                   zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným menovitým  
                                   tepelným príkonom do 0,3 MW 
                                    
                                              b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie  
                                   stredných a veľkých zdrojov znečisťovania (napr.lakovne,  
                                   stolárstva, mlyny, pekárne, udiarne mäsa, atď.) 
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                                            c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu  
                                 spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín,  
                                 produktov, odpadov, ak nie sú súčasťou stredného alebo  
                                 veľkého zdroja znečisťovania , a iné stavby, zariadenia a  
                                 činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie (napr.manipulácia so  
                                 sypkým materiálom, uhlím, atď.)   
 
Prevádzkovateľ zdroja znečisťovania - právnická alebo fyzická osoba, ktorá má  
                                 právo, alebo faktickú možnosť prevádzkovať tento zdroj. 
 
MZZO - malý zdroj znečisťovania ovzdušia 
 
5. Popis činnosti 
5.1 Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania je povinný: 
 
a) Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s  
     dokumentáciou a s podmienkami pre prevádzku týchto zariadení, ktoré určia  
     výrobcovia alebo Mesto Púchov.  
 
b) Umožniť pracovníkom orgánu ochrany ovzdušia Mesta Púchov, alebo týmto  
     orgánom povereným  osobám prístup ku zdrojom znečisťovania  za účelom  
     zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja znečisťovania a jeho  
     prevádzky a predkladať im na to potrebné doklady. Táto povinnosť sa vzťahuje  
     len na právnické a fyzické osoby, ktoré zdroj prevádzkujú pre podnikateľskú  
     činnosť.  
 
c) Vykonať opatrenia na nápravu uložené Mestom Púchov.  
 
d) V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá ako sú určené 
     výrobcom zariadenia.  
 
e) Požiadať o súhlas na umiestnenie malého zdroja znečisťovania MsÚ Púchov,  
    oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, ktorých dokumentácia nebola schválená ako  
    typový podklad alebo vzorový projekt.  
 
f) Žiadosti, ktorých dokumentácia nebola schválená ako typový podklad, alebo  
   vzorový projekt, musia obsahovať zdôvodnenie najvýhodnejšieho riešenia  
   z hľadiska ochrany ovzdušia a odborný posudok od organizácie, ktorá má  
   odbornú spôsobilosť, ak o to orgán ochrany ovzdušia požiada. 
 
g) Neprekročiť tmavosť dymu. 
 
h) Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať Mestu          
     Púchov údaje podľa § 20 ods.1 písm.d) zákona č.478/2002 Z.z. 
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5.2. Poplatky za znečisťovanie 
 
5.2.1 Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje znečisťovania ovzdušia s vzťahuje 
          na prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania, ktorí sú právnickou alebo 
          fyzickou osobou, okrem fyzickej osoby prevádzkujúcej malý zdroj znečisťova- 
          nia s tepelným výkonom do 50 kW, ak sa taký zdroj pravidelne nepoužíva  
          na výkon podnikateľskej činnosti.  
 
 
5.2.2 O poplatku právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá  
          prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec.  
 
 
5.2.3 Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje  
          na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 20.000 Sk na základe  
          údajov oznámených podľa § 6 odst. 4 a 5 zákona č. 401/98 úmerne  
          k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo  
          k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.  
 
5.2.4 Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov 
          za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej  
          obci.  
 
5.2.5 Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára 
          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 ukazovateľoch palív a surovín, 
          počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu 
          a účinnosti odlučovacích zariadení.  
 
5.2.6 Mesto Púchov 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 prevádzkova- 
          teľa MZZO v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie  
          podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.  
 
5.2.7 Pri zmene alebo zániku MZZO je jeho prevádzkovateľ 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 Púchov, vrátane názvu nového prevádzkovateľa. 
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 5.2.8 Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom Mesta Púchov. 
 
 
5.3 Pokuty pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie  
 
5.3.1 Za nedodržanie nahlasovacej povinnosti podľa bodu 5.2.5 a za porušenie 
          povinnosti určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa bodu 5.2.6 uloží  
          mesto prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania pokutu do 20 000 Sk. 
 
5.3.2 Pokutu vo výške od 500,- do 10 000,-Sk uloží Mesto Púchov prevádzkova- 
          teľovi MZZO, ak poruší povinnosti ustanovené v bode 5.1 b) a h) tohto  
          ustanovenia.  
 
5.3.3 Pokutu vo výške 100,- až 100 000,-Sk Mesto Púchov uloží prevádzkovateľovi  
          MZZO, ak poruší povinnosti ustanovené v bode 5.1 písm.a,c,d,g) tohto  
          ustanovenia, alebo vykonáva činnosti uvedené v zozname, ktorý ministerstvo  
          uverejňuje vo vestníku bez súhlasu Mesta Púchov.  
 
5.3.4 Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa Mesto Púchov o  
          porušení dozvie, najnesôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.   
 
 
5.4 Oprávnenia a povinnosti orgánu ochrany ovzdušia 
 
Mesto Púchov ako orgán ochrany ovzdušia v súlade so zákonom č.478/02 Z.z.: 
 
a) dáva súhlas na povoľovanie stavieb MZZO a ich užívanie 
b) kontroluje dodržiavania povinností  prevádzkovateľa MZZO 
c) ukladá prevádzkovateľom MZZO, ktorí neplnia povinnosti uložené im zákonom o  
    ovzduší, naväzujúcimi právnymi predpismi a týmto nariadením opatrenia na  
    nápravu 
d) ukladá prevádzkovateľom MZZO za porušenie právnych predpisov ochrany  
    ovzdušia a tohto nariadenia pokuty 
e) môže nariadiť odstavenie MZZO alebo obmedzenie jeho prevádzky pri splnení  
    podmienok ustanovených v § 38 ods.8 zákona č.478/2002 Z.z. o ochrane  
    ovzdušia  
f)  určuje podmienky pre prevádzku MZZO 
g) dáva súhlas na činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu, ktoré znečisťujú  
    alebo môžu znečisťovať ovzdušie a sú uvedené v zozname, ktorý sa uverejňuje  
    vo vestníku ministerstva  
h) dáva súhlas na zmeny používaných palív, surovín a na zmeny využívania techno- 
    logických zariadení MZZO 
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i) rozhoduje o poplatku právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá  
   prevádzkuje MZZO / §2 ods.2 zák.č.401/1998 Z.z./   
j/ môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky  
   mobilných zdrojov 
 
 
5.5 Prechodné ustanovenia   
  
5.5.1 Zoznam prevádzkovateľov v pôsobnosti mesta Púchov je založený v zložke 
          „Rozhodnutia za znečisťovanie ovzdušia malých zdrojov“.  

            
 

5.6 Záverečné ustanovenia 
 
5.6.1 Kontrolným orgánom ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania    
          na území mesta je oddelenie výstavby, územného plánovania a životného  
          prostredia mestského úradu a mestská polícia.  
 
5.6.2 Odvolacím orgánom ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia 
          je Obvodný úrad ŽP v Považskej Bystrici.  
 
5.6.3 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od  
          zverejnenia.  
 
5.6.4 Schválením tohto rozhodnutia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia mesta  
          Púchov č.4/2000 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o  
          poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 
 
 
Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu o ochrane ovzdušia 
 
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania s platnosťou 
od roku 2003 (nahlasovacia povinnosť v roku 2004).  
 
Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív  
so súhrnným tepelným výkonom do 0,3 MW 
 
Poplatok  za 1 tonu spáleného priemerného paliva je vypočítaný zo zverejnených  
emisných faktorov a základných poplatkov pre jednotlivé vypúšťané znečisťujúce 
látky a súčasne v jednotlivých rokoch zohľadňuje nábehovú krivku zvyšovania  
základných poplatkov. 
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Tento poplatok je v jednotlivých rokoch podľa skutočnosti roka predchádzajúceho  
nasledovný:  
                                                         
___________________________________________________________________ 
Rok   2004 2005 2006 2007 2008  a ďalej 
           
___________________________________________________________________ 
poplatok za 1 t 
spáleného hnedého 
uhlia v Sk  129 140 150 160 170 
___________________________________________________________________ 
poplatok za 1 t 
spáleného čierneho 
uhlia v Sk     95 100  110  120  125 
___________________________________________________________________ 
poplatok za 1 t  
spáleného koksu  78   90  100  110  120 
___________________________________________________________________ 
poplatok za 1 t 
spáleného dreva 
a drevených brikiet  72        75        80        85       90 
___________________________________________________________________ 
 
 
Tabuľka je zostavená pre stacionárne zariadenia na spaľovanie palív bez 
odlučovacích zariadení. Pre zdroje s inštalovaným odlučovacím zariadením  
sa poplatok primerane znižuje.   
Výška poplatku za znečistenie ostatnými malými zdrojmi (technologické procesy,  
skládky materiálu) sa vypočíta pre každý prípad osobitne.  
Maximálny poplatok za jeden malý zdroj je podľa zákona č. 401/1998 Z.z.  
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 20 000 Sk.  
Ak vypočítaný ročný poplatok za malý zdroj znečisťovania je nižší ako 100,-Sk, tak  
sa nevyrubuje. 
 
Pre čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov 
podľa projektovaného alebo skutočného ročného obratu do 100 m

3
 za rok bude 

poplatok za znečisťovanie určený individuálne (príloha č.2 vyhlášky 706/2002 Z.z.). 
 
       Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania pripojení na plynofikáciu sú 
oslobodení od oznamovacej a poplatkovej povinnosti. Oslobodenie od tejto 
povinnosti sa vzťahuje aj na školské zariadenia. 
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Dôvodová správa: 
 
 
       Účelom vydania VZN č. 1/2004 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia je aplikácia nového zákona č.478/2002 
Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. 
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia podľa podmienok ustanovených zákonom 
všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie. Ročný poplatok 
prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania určuje mesto rozhodnutím v správnom 
konaní, ktoré vydá na základe údajov oznámených prevádzkovateľom malého zdroja 
v zmysle § 6 ods.4 zákona č.401/1998 Z.z. Výška  poplatku sa určuje v závislosti od 
množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok, podľa spotreby palív, alebo 
používaných  surovínv  uplynulom  roku  paušálnou  sumou   maximálne  do výšky 
20 000,- Sk na každý malý zdroj. Prihliada sa aj na druh a kvalitatívne ukazovatele 
palív a surovín, počet prevádzkových hodín MZZO, druh a účinnosť odlučovacích 
zariadení. 
Poplatky prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania  sú príjmom rozpočtu 
Mesta Púchov a nie sú účelovo viazané na ochranu životného prostredia.    
 
 
 


