MESTO GELNICA
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA GELNICA
č. 94/2017
O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ MESTA
GELNICA

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici na základe § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom NR SR
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení a zákonom NR SR
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (zákon o ovzduší) v platnom znení,
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Gelnica o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia na území Mesta Gelnica /ďalej len nariadenie/.
Článok 1
Účel nariadenia
1.

Toto nariadenie upravuje oznamovaciu povinnosť právnických a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie pri ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami na území
mesta Gelnica a určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

2. Toto nariadenie vymedzuje aj zdroje znečisťovania, prevádzkovateľom ktorých poplatok
nebude uložený.
Článok 2
Náleţitosti oznámenia prevádzkovateľa MZZO
1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia vo svojom oznámení podľa § 6
ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov uvedie najmä:
a) názov a sídlo prevádzkovateľa MZZO a IČO,
b) činnosť prevádzkovateľa MZZO,
c) údaje o umiestnení MZZO,
d) meno a telefónny kontakt na zodpovedného pracovníka prevádzkovateľa MZZO za
podané oznámenie.
2. Prevádzkovateľ MZZO u stacionárnych zdrojoch na spaľovanie paliva vo svojom
oznámení uvedie okrem údajov podľa bodu 1 aj nasledovné:
a) počet zdrojov znečisťovania ovzdušia,
b) druhové, typové zloženie zdrojov znečisťovania,

c) menovitý tepelný príkon jednotlivo za každý zdroj znečisťovania ovzdušia ako aj
súhrnný tepelný príkon,
d) množstvo a druh spotrebovaného paliva za sledované obdobie, rozpísané podľa miesta
umiestnenia kotla,
e) dobu skutočnej prevádzky v sledovanom období,
f) druh a účinnosť inštalovaných odlučovacích zariadení na zdroji.
3. Prevádzkovateľ MZZO prevádzkujúci čerpaciu stanicu pohonných vo svojom oznámení
uvedie okrem údajov podľa bodu 1 aj nasledovné:
a) množstvo pohonných látok – projektovaný alebo skutočný ročný obrat v m3 za rok
b) doplňujúce údaje o charaktere prevádzky (celoročná) a iné.
3. Prevádzkovateľ MZZO prevádzkujúci čistiareň komunálnych odpadových vôd vo svojom
Oznámení uvedie okrem údajov podľa bodu 1 aj nasledovné:
a) projektovanú kapacitu čistenia na počet ekvivalentných obyvateľov
b) doplňujúce údaje.
4. Prevádzkovateľ MZZO pri ostatných technologických celkov, nepatriacich do kategórie
veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, t. j. prevádzky, ktoré svojou činnosťou
ovplyvňujú ovzdušie (píly, nanášanie autolakov, náterov na rôzne materiály, lakovane,
výroba nábytku, chov zvierat) vo svojom oznámení uvedie okrem údajov podľa bodu
1 aj nasledovné:
a) druh prevádzkovej činnosti,
b) množstvo použitých surovín, produktov, ktoré sú zdrojom znečisťovania ovzdušia,
c) počet zvierat,
d) doplňujúce údaje o charaktere prevádzky (celoročná) a iné.
5. Prevádzkovateľ MZZO pri plochách, na ktorých sa vykonávajú činnosti, ktoré môžu
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia (skládky palív, surovín, produktov a odpadov) vo
svojom oznámení uvedie okrem údajov uvedených podľa bodu 1. aj nasledovné:
a) druh prevádzkovej činnosti,
b) rozloha skládky, resp. veľkosť plochy na ktorej dochádza k úniku znečisťujúcich látok
do ovzdušia,
c) druh a množstvo použitých surovín a látok v sledovanom období.
Článok 3
Poplatková povinnosť
1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia, ktoré vzniká prevádzkovaním malého zdroja
znečisťovania ovzdušia alebo viacerými malými zdrojmi, vyrubí Mesto Gelnica na základe
predloženého oznámenia o spotrebe palív a surovín, ktoré predloží prevádzkovateľ MZZO.
2. Mesto Gelnica preskúma údaje 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 za znečisťovanie ovzdušia
v predchádzajúcom roku, výšku a termín splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa
poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
3. Povinnosť platiť poplatky za MZZO sa vzťahujú na právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO na území mesta za podmienok
ustanovených v tomto nariadení.
4. Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov, ktorí prevádzkujú MZZO
v prevádzkových objektoch, ktoré zároveň slúžia aj na bývanie týchto prevádzkovateľov.

5. Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na MZZO prevádzkovaný charitatívnou organizáciou.
6. Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je
Mesto Gelnica.
7. Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na MZZO, ktoré sú majetkom mesta a sú
prevádzkované rozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti.
Článok 4
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
1. Poplatok sa určuje podľa množstva spotrebovaného paliva, alebo úmerne k množstvu
a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok, najviac však do výšky 663, 87 €.
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje na území Mesta Gelnica.
3. Na určenie výšky poplatku za prevádzkovaný malý zdroj sa pre účely tohto nariadenia
použije sadzobník poplatkov uvedený v prílohe č. 1.
4. Ostatné MZZO, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa sadzobníka poplatkov
uvedeného v prílohe č. 1, je výška poplatku určovaná individuálne, a to paušálnou sumou
max. do 663,87 € pre každý zdroj na kalendárny rok.
5. Ak celková výška poplatku za kalendárny rok neprevyšuje sumu 3 €, poplatok sa
nevyrubuje.
6. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti do pokladne Mesta
Gelnica.
7. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ MZZO povinný zaplatiť do 15 dní
odo nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku.
8. Poplatky platené prevádzkovateľmi MZZO sú príjmom rozpočtu mesta.
9. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahuje zákon
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení a zákona č. 40/1998 Z.z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení.
Článok 5
Sankcie
1.

Za nesplnenie si povinností uvedených v zákone č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a povinností určených v rozhodnutí
vydanom Mestom Gelnica podľa čl. 3 ods. 2, uloží Mesto Gelnica prevádzkovateľovi
MZZO pokutu do výšky 663,87 €.

2. Mesto Gelnica uloží prevádzkovateľovi MZZO pokutu od 33 € do 3 300 €, ak poruší
povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, v § 16 ods. 1 písm. a), c), e) a f) zákona o ovzduší
alebo prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona
o ovzduší, alebo poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a) zákona o ovzduší.
3. Mesto Gelnica uloží prevádzkovateľovi MZZO pokutu od 20 € do 330 €, ak poruší
povinnosti ustanovené v § 10 ods. 1 písm. b), d) a g) zákona o ovzduší.
4. Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení

pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa
odsekov 2 alebo 3 a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené
mestom podľa zákona o ovzduší, mesto uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice
pokút ustanovených v odsekoch 2 a 3 a môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie
prevádzky MZZO.
5. Pokutu podľa ods. 1 možno uložiť do 1 roka odo dňa , kedy sa mesto o porušení
povinnosti dozvedelo, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti. pri rozhodovaní
o výške pokuty sa prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinností, na okolnosti,
ktoré viedli k tomuto porušeniu a na čas trvania protiprávneho stavu.
6. Výnosy z pokút uložených Mestom Gelnica sú príjmom Mesta Gelnica.
Článok 6
Spoločné ustanovenia
1.

Vo veciach neupravených týmto nariadením je potrebné postupovať v súlade
s ustanoveniami zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov, zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ostatných právnych predpisov v oblasti ochrany
ovzdušia.

2. Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov MZZO a ostatných ustanovení tohto
VZN vykonávajú poverení zamestnanci Mestského úradu v Gelnici.
Článok 7
Záverečné ustanovenie
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb
vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Mesta Gelnica.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN Mesta
Gelnica č.67/2010 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia na území mesta Gelnica a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia ovzdušia zo
dňa 19. 2. 2010.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Gelnici
dňa ..................... uznesením č. ..................

Ing. Dušan Tomaško, MBA
primátor mesta
Vyvesené:
Schválené:
Vyhlásené:
Účinnosť:

6.9.2017
.....................
....................
....................

PRÍLOHA Č. 1 k VZN č. 94/2017

SADZOBNÍK
poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

1. PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL
Tepelné zdroje na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom
do 0,30 MW. Sadzba závislá na druhu a spotrebe paliva
Zemný plyn
Spotreba zemného plynu (m3/rok)
do 10 000
od 10 001 do 20 000
od 20 001 do 30 000
od 30 001 do 50 000
nad 50 001

Ročný poplatok (€)
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00

Ostatné palivo
Druh paliva (t/rok)
Hnedé uhlie, brikety
Čierne uhlie, koks
Palivové drevo, drevo, brikety, pelety
kvapalné palivo (nafta, benzín, oleje)
iné palivo

Ročný poplatok (€/tonu)
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00

2. CHEMICKÝ PRIEMYSEL
Čerpacie stanice pohonných látok
Čerpacie stanice pohonných látok
s obratom (m3)
do 50,00
od 50,01 do 100,00

Ročný poplatok (€)
30,00
50,00

3. NAKLADANIE S ODPADMI
Čistiarne odpadových vôd – čistiarne komunálnych odpadových vôd s projektovanou
kapacitou čistenia do 5 000 ekvivalentných obyvateľov
Čistiarne s kapacitou do 5 000
ekvivalentných obyvateľov
paušálny poplatok

Ročný poplatok (€)
15,00

4. OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA
Druh
Mechanické spracovanie dreva do 50 m3/deň
Výroba nábytku – spracovanie a povrchové úpravy
s použitím organických rozpúšťadiel do 0,6 t/rok
Autoopravárenstvo- prestriekanie áut s celkovou spotrebou
organických rozpúšťadiel do 0,5 t/rok
Nanášanie náterov na rôzne povrchové materiály
(lakovanie) so spotrebou organických rozpúšťadiel
do 0,60 t/rok
Chov hospodársky zvierat s projektovaným počtom
chovných miest pre hovädzí dobytok do 200 miest, pre
ovce do 2000 miest

Ročný poplatok (€)
50,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €

5. PLOCHY, NA KTORÝCH SA VYKONÁVAJÚ PRÁCE, KTORÉ MOŢU
SPOSOBOVAŤ ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA, SKLÁDKY ODPADOV, PALÍV,
SUROVÍN, PRODUKTOV A POD.
Výmera plochy (m2)

do 100,00
od 100,00 (vrátane) do 500
500,00 a viac

V Gelnici dňa 6.9.2017

Ročný poplatok za
skládku odpadov ( €)

30,00
50,00
100,00

Ročný poplatok za
skládku palív,
surovín, produktov a
pod (€)
15,00
30,00
50,00

