VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Mesto Žilina v súlade s ustanovením § 4, ods.3, písm g a § 6, zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany
ovzdušia v znení neskorších predpisov a § 6, ods.5, zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia vydáva toto všeobecne záväzné

NARIADENIE
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
číslo 16/2007
Článok 1
Účel nariadenia
Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje pojmy, práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb prevádzkujúcich malé zdroje znečistenia na území Mesta Žilina pri
ochrane ovzdušia znečisťujúcimi látkami, spôsobené ľudskou činnosťou a určuje výšku poplatku za
znečisťovanie ovzdušia.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Malým zdrojom znečistenia ovzdušia 1/ (ďalej len „malý zdroj“) sú technologické celky obsahujúce
stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW, ostatné
technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania 2/ , plochy,
na ktorých sú vykonávané práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív,
surovín, produktov, odpadov, zachytených exhalátov, stavby, zariadenia a činností výrazne
znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania.
2. Prevádzkovateľom malého zdroja (ďalej len „prevádzkovateľ“) podľa tohto nariadenia sa rozumie
právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1/ § 3, ods.2,písm c) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami /zákon
o ovzduší/ v znení neskorších predpisov.
2/ § 3 ods.2,písm a) a b) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
/zákon o ovzduší/ v znení neskorších predpisov.

Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je povinný :
a) Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade s
podmienkami pre prevádzku týchto zariadení, ktoré stanoví výrobca alebo orgány ochrany
ovzdušia, pokiaľ sprísnil podmienky stanovené pre prevádzku týchto zariadení výrobcami.
b) Dodržať technologickú disciplínu, správne dávkovanie paliva a optimalizovať spaľovací
proces, aby bol únik dymu, sadzí a škodlivín minimálny.
c) Oznámiť každoročne do 15. februára Mestu Žilina za každý malý zdroj 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 ukazovateľov palív a surovín, o počte prevádzkových hodín
malého zdroja a o účinnosti odlučovacích zariadení.
d) Platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) v súlade s rozhodnutím,
v ktorom Mesto Žilina určí ročný poplatok na základe množstva a škodlivosti vypustených
látok do ovzdušia, alebo spotreby palív a surovín za znečisťovanie ovzdušia
v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa
poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa, ktorý je príjmom do rozpočtu mesta a jeho
použitie je účelovo viazané na ochranu životného prostredia Mesta Žiliny a na zabezpečenie
výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia mestom.
e) Umožniť povereným pracovníkom Mesta Žilina kontrolu malého zdroja a poskytnúť všetky
potrebné údaje o jeho prevádzkovaní a pri zistení nedostatkov plniť pokyny Mesta Žilina na
zaistenie nápravy.
f) Viesť prevádzkovú evidenciu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
2. Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na:
a) fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje znečistenia s tepelným výkonom do 50 kW,
pokiaľ takýto zdroj nie je pravidelne využívaný na výkon podnikateľskej činnosti,
b) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje Mesto Žilina,
c) malých zdrojov znečisťovania (lokálne kúreniská), ktoré sú umiestnené v bytoch, v
obytných domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu.
Článok 4
Výška poplatku
1. Poplatok pre každý malý zdroj sa určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do 20 000,- Sk na
základe oznámenia podľa článku 3 odst.1 písm. c) úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených
znečisťujúcich látok, alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Ročný
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poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované zdroje na
území Mesta Žilina.
2. Poplatok prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom
do 0,3 MW je 200, - Sk, ak v ňom za obdobie uplynulého roka spálil :
a) do 1,0 t hnedého uhlia
b) do 0,7 t čierneho uhlia, dreva, koksu a ťažkého vykurovacieho oleja
c) do 1,0 t ľahkého vykurovacieho oleja
d) do 5,0 t vykurovacej nafty
e) do 25 000 m3 zemného plynu.
3. Poplatok pri vyššej spotrebe paliva je násobkom 200,- Sk a z podielu skutočnej spotreby k spotrebe
uvedenej v odst. 2 najviac však 20 000,- Sk.
4. Poplatky prevádzkovateľov čerpacích staníc pohonných hmôt :
a) rozstrekové plnenie podzemnej nádrže bez odlučovača, tankovanie vozidiel bez
odlučovača 5,0 - Sk/m3 predaného benzínu
b) podhladinové plnenie podzemnej nádrže bez odlučovača, tankovanie vozidiel bez
odlučovača 4,0 - Sk/m3 predaného benzínu
c) podhladinové plnenie podzemnej nádrže s odlučovačom, tankovanie vozidiel bez
odlučovača 2,5 - Sk/m3 predaného benzínu
d) podhladinové plnenie podzemnej nádrže s odlučovačom, tankovanie vozidiel s
odlučovačom 1,0 - Sk/m3 predaného benzínu
Článok 5
Vyrubenie poplatku
1. Poplatok vyrubí Mesto Žilina (ďalej len „Mesto“).
2. Poplatok je splatný do 15 dní po doručení rozhodnutia o výške poplatku.
Článok 6
Sankcie
1. Za nesplnenie povinnosti uvedených v článku 3 odst.1, písm. a) a b) uloží Mesto prevádzkovateľovi
malého zdroja pokutu od 100, - Sk do 100 000, - Sk
2. Za nesplnenie povinnosti uvedených v článku 3 odst. 1, písm. c) a určených v rozhodnutí Mesta
Žilina, vydanom podľa článku 3 ods.1, písm.d), uloží Mesto prevádzkovateľovi pokutu do 20 000
Sk.
3. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v článku 3 odst. 1, písm. e) uloží Mesto prevádzkovateľovi
pokutu od 500,- Sk do 10 000,- Sk.
4. Pokutu podľa odst. 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa Mesto o porušení
povinností dozvedel, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
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5. Na území mesta Žiliny je zakázané spaľovať odpad, mimo zariadení na spaľovanie určených a
schválených. Jedná sa o odpady nevhodné na skládkovanie podľa § 17 zákona č. 606/1992 Zb. Ide o
výbušné odpady, nádoby obsahujúce plyny pod tlakom, samozápalné látky a horľaviny, odpady zo
zdravotníckych zariadení, odpady z plastov, pneumatík a tetrapakových balení.
V prípade porušenia uvedených zákazov bude porušiteľovi uložená pokuta do výšky 3000,- Sk.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Pri zániku malého zdroja znečistenia je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného
podľa skutočností uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom
znečisťoval ovzdušie, kým došlo k zániku malého zdroja znečistenia. Za týmto účelom oznámi
zánik malého zdroja do 15 dní odo dňa zániku Mestu Žilina.
2. Poplatok a sankcie sú príjmom rozpočtu mesta Žilina. Použitie je účelovo viazané na ochranu
životného prostredia v pôsobnosti mesta Žilina a na zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy
ochrany ovzdušia, prenesených na Mesto Žilina.
3. Sankcie sú príjmom rozpočtu Mesta Žilina.
4. Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonávajú poverení pracovníci mesta Žilina a Mestská
polícia.
5. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.
6. Ruší sa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Žilina č.13/1993 o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom účinné od 2.12.1993.
7. Schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 10.12.2007.
8. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Žilina na dobu 15 dní, dňa 11. 12. 2007
9. Nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2008

.............................................
Ivan Harman
primátor mesta
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