
VZN číslo 52/2008

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 52/2008

o ochrane ovzdušia
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

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. 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 a Vyhlášky MŽP
SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a
všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácií zdrojov
znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v záujme zlepšovania
kvality ovzdušia a životného prostredia schválilo uznesením č. 8/2008 zo dňa 11. 12. 2008 toto Všeobecne
záväzné nariadenie č. 52/2008 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
(ďalej len „nariadenie“):

ČASŤ   I.
Úvodné  ustanovenia

§ 1
Účel nariadenia
    Toto nariadenie vymedzuje pojmy, upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane
ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami na území Mesta Rajecké Teplice a určuje výšku poplatku prevádzkovateľa
malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
1)    Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia,
ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.
2)    Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len MZZO ) pre účely tohto nariadenia (v zmysle § 3 ods. 2
písm. c) zákona č. 478/2002 Z. z. a vyhlášky č.706/2003 Z. z. ) sú :   
a)    technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým
tepelným príkonom do 0,3 MW 
b)    ostatné technologické celky, nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov 
c)    plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív,
surovín, produktov a odpadov, stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého
alebo stredného zdroja.  
3)   Prevádzkovateľom MZZO je právnická osoba  alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo
      možnosť prevádzkovať tento zdroj.

Č A S Ť   II.
Základné ustanovenia

§ 3
Všeobecné povinnosti
1)    V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené výrobcom zariadení, prípadne
uvedené v schválenom súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na
zabezpečenie prevádzky MZZO alebo uvedené v súhlase oddelenia výstavby, ÚP a OŽP mestského úradu.
2)    Návrhy, projekty, opatrenia a žiadosti o súhlas na povolenie stavieb MZZO predkladajú podľa povahy veci
žiadatelia Mestu Rajecké Teplice. Žiadosť musí obsahovať zdôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska
ochrany ovzdušia. Žiadateľ je povinný na vyzvanie Mesta Rajecké Teplice predložiť i odborný posudok.
3)    Na území Mesta Rajecké Teplice je zakázané spaľovať všetky druhy odpadov (pneumatiky, izolačné hmoty,
farby, laky, oleje, plasty, biologický odpad vhodný na kompostovanie atď. ).
4)    V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené výrobcom zariadení, prípadne
uvedené v schválenom súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na
zabezpečenie prevádzky zdrojov alebo uvedené v súhlase orgánu ovzdušia.
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5)    Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom, alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení musí
byť vzhľadom na ochranu ovzdušia zvolená najlepšia dostupná technika s prihliadnutím na primeranosť
výdavkov na jej obstaranie a prevádzku.

§ 4
Povinnosti prevádzkovateľov MZZO

1) Prevádzkovatelia MZZO sú povinní :
a)    uvádzať do prevádzky a prevádzkovať MZZO v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými Mestom
Rajecké Teplice,
b)    umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a zamestnancom Mesta Rajecké Teplice alebo týmito orgánmi
povereným osobám k MZZO na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky
a  predkladať im potrebné podklady,
c)    vykonávať opatrenia na nápravu uložené Mestom Rajecké Teplice alebo inšpekciou,
d)    viesť prevádzkovú evidenciu o MZZO a na požiadanie poskytovať tieto a ďalšie údaje    potrebné na zistenie
stavu ovzdušia Mestu Rajecké Teplice,
e)    neprekročiť tmavosť dymu.
3)    Povinnosti podľa odseku písm. b) a d) tohto paragrafu sa vzťahujú len na právnické osoby   
      a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi.
4)    Za znečistenie ovzdušia je prevádzkovateľ MZZO povinný platiť poplatok na základe množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín, resp. množstva a druhu
vypúšťaných znečisťujúcich látok. Výška poplatku sa určí podľa § 7 tohto nariadenia. Poplatok za znečistenie
ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO.

§ 5
Oprávnenia a povinnosti orgánu ochrany ovzdušia

V súlade s § 34 Zákona č.478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia Mesto Rajecké Teplice :
a)    vydáva súhlas na povoľovanie stavieb MZZO vrátane ich zmien a na ich užívanie
b)    kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov MZZO
c)    vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov
a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách
d)    ukladá prevádzkovateľom MZZO opatrenia na nápravu
e)    ukladá prevádzkovateľovi MZZO pokuty
f)    môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZZO
g)    určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie MZZO.

Č A S Ť    III.
POPLATKY ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

§ 6
Oznámenie prevádzkovateľa
Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré sú prevádzkovateľmi malého zdroja, sú
povinné každoročne do 15. februára oznámiť Mestu Rajecké Teplice spotrebu palív a surovín za každý MZZO, z
ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich
látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, hlavne o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín,
počte prevádzkových hodín MZZO a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

§ 7
Výška poplatku

1) Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou maximálne
do výšky 663,87 EUR (20 000,- Sk) na základe údajov oznámených podľa § 4 a § 6 tohto nariadenia úmerne k
množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce
látky vznikajú nasledovne :

I. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným
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menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW

a/ Spaľovanie hnedého uhlia, uhoľného prachu a kalu    8 EUR (241,00 Sk)  za 1t  
b/ Spaľovanie čierneho uhlia a koksu            6 EUR (180,76 Sk)  za 1t
c/ Spaľovanie nafty                        4 EUR (120,50 Sk)  za 1t
d/ Spaľovanie ľahkého vykurovacieho oleja            4 EUR (120,50 Sk) za 1 t
e/ Spaľovanie dreva                        1 EUR (30,12 Sk) za 1t
f/ Spaľovanie bioplynu                    4 EUR (120,50 Sk) za 10 000 m3
g/ Spaľovanie zemného plynu                4 EUR (120,50 Sk) za 10 000 m3

II.    Lakovacie práce / lakovanie s ročnou spotrebou menej ako 1000 kg / rok
2 EUR (60,25 Sk) za 10 kg použitej náterovej hmoty

III.  Priemyselné spracovanie dreva:

a)    mechanické spracovanie dreva s projektovaným množstvom spracovaného dreva:
•    od 0 m3 do 5 m3 za deň                70 EUR (2108,82 Sk) na rok
•    od 5 m3 do 50 m3 za deň            350 EUR (10544,10 Sk) na rok   
b)    mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty /piliny, stružliny, triesky, štiepky a pod./  s
projektovaným množstvom spracovania :
•    od 0 m3 do 5 m3 za deň            20 EUR (602,52 Sk) na rok   
•    od 5 m3 do 10 m3 za deň            40 EUR (1205,04 Sk) na rok
•    od 10 m3 do 100 m3    za deň            350 EUR(10544,10 Sk) na rok   
c)    spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel podľa projektovanej spotreby
organických rozpúšťadiel do 0,6  t za rok:
•    lepenie                  3 EUR (90,37 Sk) Sk za 10 kg
•    laminovanie                 3 EUR (90,37 Sk) Sk za 10 kg
•    nanášanie náterov, povlakov        3 EUR (90,37 Sk) Sk za 10 kg
•    impregnácia                3 EUR (90,37 Sk) Sk za 10 kg

IV. Opravy náterov, prestriekanie aut, nanášanie náterov na veľkorozmerné výrobky s projektovanou spotrebou
organických rozpúšťadiel do 0,5 t za rok
       3 EUR (90,37 Sk) Sk za 10 kg

V. Priemyselná  výroba betónu, malty a alebo iných stavebných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou
do 10 m3 za hodinu
       70 EUR (2108,82 Sk) na rok

2) Minimálnym poplatkom 5 EUR (150,63 Sk) sa spoplatňuje každý malý zdroj znečistenia, ktorého výška
poplatku je menšia ako 5 EUR (150,63 Sk).

3) Poplatok za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania neuvedených v odseku 1) sa určí úmerne podľa
množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok alebo     spotrebovaného množstva paliva a suroviny, z
ktorých znečisťujúce látky vznikajú, resp. podľa príslušnej kategórie sa stanoví ročný paušálny poplatok.

4) Mesto Rajecké Teplice preskúma údaje, uvedené v oznámení a rozhodnutím primátora     mesta určí výšku
poplatku na príslušný rok a ďalšie podmienky, týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa.

5) Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním     prevádzkované MZZO
v Meste Rajecké Teplice. Poplatok je splatný do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.   

6) Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce.

§ 8
Vymedzenie zdrojov MZZO, na ktoré sa nevzťahuje poplatková povinnosť

Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na MZZO prevádzkované :
   1. Mestom Rajecké Teplice a organizáciami zriadenými Mestom Rajecké Teplice
   2. sociálnymi a charitatívnymi organizáciami, ktoré požiadajú o vyradenie z poplatkovej
       povinnosti MZZO a ich žiadosť bude schválená primátorom Mesta Rajecké Teplice po 
       prejednaní v Komisii výstavby, ÚP a OŽP
   3. fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie, ak :
        - tepelný výkon MZZO neprevýši príkon 50 kW
        - MZZO sa pravidelne nepoužíva na podnikateľskú činnosť, pričom za pravidelnosť sa
          v tomto prípade považuje, že bez použitia MZZO sa nedá táto činnosť vykonávať, 
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          pričom perióda jeho použitia môže byť rôzne dlhá.

§ 9
Sankcie

1)    Za nesplnenie povinností, uvedených v § 4 tohto nariadenia a povinností uvedených v rozhodnutí Mesta
Rajecké Teplice vydanom v zmysle § 2 ods. 2 a § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov uloží mesto prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania
ovzdušia pokutu od 33,19 EUR (1000,- Sk) do  663, 87 EUR (20000,- Sk).
2)    Pokutu od 3,31 EUR (100,- Sk) do 3319,39 EUR (100 000,- Sk) uloží Mesto Rajecké Teplice alebo inšpekcia
prevádzkovateľovi MZZO, ak poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 1), v § 5 ods. 1) písm. a), c) a e) tohto
nariadenia alebo ak vykonáva činnosti podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 478/2002 Z. z o ovzduší v znení
neskorších predpisov bez súhlasu Mesta Rajecké Teplice.     
3)    Pokutu od 16,59 EUR (500,- Sk) do 331,93 EUR (10 000,- Sk) uloží Mesto Rajecké Teplice alebo inšpekcia
prevádzkovateľovi MZZO, ak poruší povinnosti ustanovené v § 5 ods. 1) písm. b) a d)  tohto nariadenia.
4)    Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty
dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 2) a 3) a prevádzkovateľ
nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené Mestom Rajecké Teplice alebo inšpekciou podľa tohto nariadenia,
inšpekcia alebo Mesto Rajecké Teplice uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v
odsekoch 2) a 3) a môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja.
5)    Mesto Rajecké Teplice alebo inšpekcia uloží pokutu do jedného roka odo dňa, keď zistila porušenie
povinností, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri určení výšky pokuty
prihliada inšpekcia a Mesto Rajecké Teplice na závažnosť porušenia povinnosti.
6)    Za každý deň omeškania je povinný prevádzkovateľ MZZO zaplatiť penále vo výške 0,05%  z vyrubeného
poplatku.

§ 10
Kontrolná činnosť

Kontrolu plnenia tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú :
1) zamestnanci Mesta Rajecké Teplice, a to najmä referát životného prostredia a príslušníci  
    Mestskej polície
2) členovia Komisie výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia
    pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Rajecké Teplice
3) hlavný kontrolór Mesta Rajecké Teplice.

§ 11
Spoločné ustanovenia

1) Pri zániku MZZO je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného podľa  skutočnosti uplynulého
roka aj alikvotnú časť poplatku za obdobie do zániku MZZO. Za týmto účelom prevádzkovateľ písomne oznámi
zánik MZZO Mestu Rajecké Teplice do 15 dní od ukončenia prevádzky tohto MZZO, vrátane údajov potrebných
na stanovenie výšky poplatku.
2) Poplatky a sankcie platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú príjmom rozpočtu
mesta.
3) Návrhy na udeľovanie sankcii podľa § 9 tohto nariadenia predkladajú primátorovi mesta osoby oprávnené
vykonávať kontrolu plnenia tohto nariadenia uvedení v § 10.
4) Na konanie vo veciach poplatkov a sankcii za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahujú všeobecné predpisy o
správnom konaní.

§ 12
Záverečné ustanovenia

1)  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2009.
2)  Akékoľvek zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské    
    zastupiteľstvo Mesta Rajecké Teplice.
3) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajecké Teplice sa
      ruší sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice č.26/99 schválené dňa  
      03.02.1999.
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RNDr. Peter Dobeš
                                                                                                    primátor mesta                                       

Vyvesené: 12. 12. 2008

Zvesené:

Článok je tlačený zo stránky www.rajecke-teplice.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL
spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk
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