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Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajecké Teplice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona        

č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov s a   u z n i e s l o  na 

tomto 

 

Všeobecne záväznom nariadení Mesta Rajecké Teplice  

č. 4/2018, 
 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice 

č. 63/2010  

o ochrane ovzdušia  

a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 63/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi sa mení a dopĺňa takto: 

 

Čl. 1 

 

1. V úvodnom odseku sa neplatný predpis – Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z., 

nahrádza platnou vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. Úvodný odsek potom znie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach v súlade s § 6 Zákona č. 369/90 Zb.       

 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe Zákona NR SR            

 č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, Zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 

 znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 

 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, schválilo 

 uznesením č. 8/2010 zo dňa 11. 11. 2010 toto Všeobecne záväzné nariadenie              

 č. 63/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 

 zdrojmi (ďalej len „nariadenie“): 

 

2. V § 3 sa vypúšťa bod 4), ktorý je obsahovo zhodný s bodom 1). Bod 5) sa potom 

uvádza pod bodom 4). 

 

3. V § 4 ods. 1 sa za písm. e) vkladajú ďalšie písmená f) a g), ktoré znejú: 

 

f) dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, 

g) podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku 

stacionárneho zdroja podľa § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. a predkladať obci 

potrebné doklady. 

 

4. V § 4 sa odseky 4) a 5) správne označia ako 2) a 3). 

 

5. V § 8 ods. 3 sa druhý riadok mení a dopĺňa takto:  

 

- tepelný výkon MZZO neprevýši 50 kW 

 

6. § 9 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1) Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. a 

určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. 

uloží mesto v prenesenom výkone štátnej správy prevádzkovateľovi malého zdroja 

pokutu do 663,87 eura. 



Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice č. 4/2018 

 

- 2 - 

2) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto o 

porušení povinností dozvedelo, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto 

povinnosti. 

 

Čl. 2 

 

1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajecké Teplice uznesením      

č. 37/2018 dňa 13. 09. 2018. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 01. 10. 2018. 

 

 

V Rajeckých Tepliciach, dňa 14. 09. 2018 

 

 

 

 

    

 Mgr. Katarína Hollá v.r. 

primátorka mesta 

 
 

 

 

 

 
 


