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Počet strán1::1 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove celkom: 

Mesto Prešov 

Materiál 
na XLIII. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa: 28.10.2013 

Bod návrhu programu rokovania - poradové číslo: 3 
Návrh 


Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č........ /2013 o poplatku 

za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 


Obsab materiálu: 
1. 	 obal 
2. 	 návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove 
3. 	 uznesenie Mestskej rady v Prešove z 26.8.2013 
4. 	 stanovisko Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné 

prostredie zo 6.8.2013 
5. 	 uznesenie Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné 

prostredie k vyhodnoteniu verejného pripomienkového konania z 15.10.2013 
6. 	 dôvodová správa 
7. 	 vlastn' materiál návrh VZN v zneni esenom na vere' né ri omienkovanie 

Predkladateľ 

Meno a riezvisko: In . Marián Harčarik 
Funkcia/ racovné zaradenie: riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistik 
Dátum: 18.10.2013 Podpis: 

Podnet: zmena legislatívy 

Gestor: Oddelenie do 	 a životného 

Meno ariezvisko: 
Funkcia/ racovné zaradenie: vedúca oddelenia do 
Dátum: 18.10.2013 

V racoval Posúdil 	 Schválilo 
Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: 
JUDr. Beáta Findišová Mgr. Katarína Kireta 
In . Stanislav Tu ta PaedDr. JozefSmetana 
Funkcia/pracovné zaradenie: Funkcia/pracovné zaradenie: Mestské zastupiteľstvo 
právnička prednostka Mestského úradu v Prešove 
koordinátor - energetický v Prešove 
manažér manažér pr uznesením č.... ..12013 

Mestskéh 'adu v: reš ve -
Podpis. :r~ Podpis: 

Dátum:16.10.2013 Dátum:4~. #0. Zo.4'.;3 Dátum: 
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Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..••..• ./2013 
':;1 Vydanie: 

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 
Mesto Prešov 	 znečist'ovania ovzdušia 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo XLIII. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiterstva v Prešove 

dňa: 28.10.2013 	 číslo: .../2013 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č....... .I2013 o poplatku 
za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

uznáša sa a schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č....... .I2013 o poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 

s týmito úpravami: 

1. 	 V článku 2 sa na konci vety dopÍňajú slová "na území mesta Prešov. " 
2. 	 V článku 3 ods. l sa slová "na tlačive" Oznámenie údajov potrebných pre určenie 

výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom H, ktorého vzor je 
uvedený vprílohe" nahrádzajú slovami "minimálne v rozsahu uvedenom vprílohe 
tohto nariadenia H. 

3. 	 V článku 3 sa vypúšťa odsek 2. 
4. 	 V článku 4 sa vypúšťa odsek 2 a odsek 3 sa prečísluje na odsek 2. 
5. 	 V článku 5 ods. l písm. a) až c) sa slová ,,34 €/rok" nahrádzajú slovami" 34 €". 
6. 	 V článku 5 ods. 1 písm. d) sa slová ,,0,25 €/m2/rok" nahrádzajú slovami 

,,0,25 €/m2 
". 

7. 	 V článku 5 sa na konci vkladajú odseky 5, 6 a 7, ktoré znejú: 
,,5. Pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja je pôvodný prevádzkovateľpovinný: 

aj 	 zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v 
predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom 
roku, v ktorom zdroj prevádzko val, než došlo k zmene prevádzkovateľa 
zdroja; 
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Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č....... ./2013 
 Vydanie:l::;' o poplatku za znečist'ovanie ovzdušia malým zdrojom 

Mesto Prešov 	 znečist'ovania ovzdušia 

b) 	 podať mestu do 15 dní od vykonania zmeny prevádzkovateľa zdroja 
oznámenie podľa čl. 3 ods. 1 tohto nariadenia potrebné na určenie poplatku 
za obdobie príslušného roka do vykonania zmeny prevádzkovateľa zdroja; 

c) 	 oznámiť mestu dátum, kedy došlo k zmene prevádzkovateľa malého zdroja, 
názov a sídlo nového prevádzkovateľa malého zdroja. 

6. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľpovinný: 
a) 	 zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v 

predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom 
roku, v ktorom zdroj prevádzkoval, než došlo k zániku zdroja; 

b) 	 oznámiť mestu zánik zdroja do 15 dní od jeho zániku, vrátane údajov podľa 
čl. 3 ods. 1 tohto nariadenia potrebných na určenie poplatku za obdobie 
príslušného roka. 

7. 	 V prípade zmeny prevádzkovateľa malého zdroja alebo zániku malého zdroja 
sa výška poplatku za malé zdroje uvedené v odseku 1 tohto článku určí ako 
alikvotná časť ročného paušálneho poplatku pre počítaná na počet mesiacov 
(aj začatých), počas ktorých prevádzkovateľmalý zdroj prevádzkoval. " 
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Sl Strana
Mestská rada v Prešove 1/1 

Mesto Pre§ov 

UZNESENIE 

zo 6. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 26.8.2013 číslo: 40/2013 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. . .. 12013 o poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 
návrh V§eobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2013 o poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 

a odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2013 o poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia prerokovať a schváliť. 

JUDr. Pavel Hagyari 

primátor mesta Prešov - 2. 09. 2013 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka MUDr. Peter Klein 

PhDr. Milan Laca 
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Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 1;;;, 
pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné 

prostredieMesto Prešov 

UZNESENIE 

z 8. riadneho zasadnutia 

Komisie Mestského zastupitefstva v Prelove 


pre územn~ prán, v~stavbu, dopravu a životné prostredie 


dňa: 06.08.2013 	 číslo: 19/2013 

k návrhu vieobecne záväzného nariadenia mesta Preiov č••••/2013 o poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia mal~m zdrojom znečisťovania ovzdušia 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre územn~ plán, v~stavbu. dopravu a životné prostredie 


po prerokovani vyššie uvedenej veci zaujima toto 

STANOVISKO 

dňa: 06.08.2013 	 čislo: 6/2013 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre územn~ plán, v~stavbu, dopravu a životné prostredie 


a) 	 ber i ena ved o mie 

návrh na všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov Č... ./2013 o poplatku za 

znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 


b) 	 ž i a da 

vypustiť v čl. 4 ods. 3 pfsm. b 


c) 	 od por ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 
návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č•.. ./2013 o poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 
pre r o k o v a ť a sch v á I i ť. 

Ing. arch. Viktor Tkačík 


sekretár komisie predseda komisie 

Ing. Marián Harčarík D,.--fi \ ,.

InQ:t .~čá(?/ ~ PhDr. M.art,ka' PhD.
overovateľ . nice ov!lot~tX;á~~snice 

liStrana 1/1 

/ 

F - MsÚ/SP-O1/30/1 



Komisia Mestského zastupiterstva v Prešove 
< < 

pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné" prostredieMesto Prešov 

UZNESENIE 

z 11. mimoriadneho zasadnutia 

Komisie Mestského zastupitefstva v Prešove 


pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie 


dňa: 15.10.2013 	 tislo: 3212013 

k vyhodnoteniu pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Prešov Č......../2013 o poplatku za znetisťovanle ovzdušia malým zdrojom 


znetisťovania ovzdušia 


Komisia Mestského zastupitefstva v Prešove 

pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie 


po prerokovaní materiálu 

vyhodnocuje pripomienky p. Petra Molnára (uvádzané v pôvodnom znení) 
nasledovne: 

1. 	 Čl. 2 - v rozpore so zákonom 401/1998 Z.z., pretože nie je presne napísané o akú osobu 
ide. Osoba so sídlom firmy v meste? osoba so zdrojom znečisťovania v meste?,každá 
osoba so zdrojom znečisťovania na Slovensku? Navrhujem upraviť a aj v celom ďalšom 
texte. 

Pripomienke sa VYhovuje 
Komisia navrhuje upravit' znenie takto: 

• 	 v čl. 2 sa na konci vety dopÍňajú slová "na územi mesta Prešov. ~~ 

2. 	 Čl. 3 ods. 1 - v rozpore so zakonom 401/1998 a Ustavou SR, pretože sa prikazuje 
podavat oznamenie o spotrebe paliv na akomsi predpisanom tlacive - priloha VZN. Na 
taketo prikazanie podavat oznamenie len na predpísanom tlacive mesto nema opravnenie, 
preto ze zakon takuto pravomoc vo VZN urcovat tlacivo mestu nedeleguje. Rozpor s čl. 2 
ods. 3 Ustavy SR. Navrhujem zmenil. 

Pripomienke sa vyhovuje. 
Komisia navrhuje upravit' znenie takto: 

• 	 v čl. 3 ods. 1 sa slová "na tlačive "Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky 
poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom", ktorého vzor je uvedený 
v prl/ohetl nahrádzajú slovami "minimálne v rozsahu uvedenom v praohe tohto 
nariadenia". 
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Komisia Mestského zastupitefstva v Prešove 
pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné 

prostredie
l:;' 

Mesto Prešov 

3. 	 Čl. 3 ods. 2 - v rozpore so zakonom 401/1998, pretoze tam nie je urcene akym spo sobom 
ma prevadzkovatel mestu zanik oznamiť. Písomne? Mailom? Ustne? Telefonicky? 
Osobne? Postovym holubom?Navrhujem zmenil. 

Pripomienke sa neVYhovuje. 
Odôvodnenie: 
Vo vJeobecnosti platí zásada, že podania možno urobit' pfsomne alebo ústne do 
zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým 
podpisom podl'a osobitného zákona, možno ho urob it' aj telegraficky alebo telefaxom, 
za podmienky písomného doplnenia alebo ústneho podania do zápisnice a to v lehote do 
troch dní, inak sa na také podanie neprihliada. Z § ., zákona nevyplýva pre obec 
nariadenim určiť akú formu má mat' oznámenie, to znamená, že sa postupuje podľa 
vieobecných pravidiel. 

4. 	 Čl. 4 ods. 3 - v rozpore so zakonom 40111998 a antidiskriminacnym zakonom, pretoze 
poplatok sa nevyrubuje len organizaciam zriadenym mestom, preco? Diskriminacia 
sukromnych, cirkevnych -zakladnych skol, sukromnych ZSS a dalsich subjektov v meste. 
Navrhujem zmenil. 

Pripomienke sa nevyhovuje. 
Odôvodnenie: 
Ciel'om navrhovanej úpravy je vyňať z poplatkovej povinnosti subjekty, ktorých 
zriad'ovatel'om je mesto Pre§ov a sú napojené na rozpočet mesta Pre§ov. Zákon 
neustanovuje, aké kritéria pri oslobodzovaní od poplatkovej povinnosti má mesto 
určit'. Uvedená úprava nie je v rozpore s § 6 ods. 5 zákona, ktorý znie: "Obec môže 
upravit' všeobecne závlzným nariadenim náležitosti oznámenia podl'a odseku 4 a 
ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja vrátane 
vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok nebude 
vyrubovat', a vyčlenenia malých zdrojov znečist'ovania ovzdušia, na ktorých 
prevádzkovatel'ov sa nevzt'ahuje ustanovenie odseku 4". 

5. 	 ČL 5 ods. l písm. b) - v rozpore so zakonom 40111998, pretoze práce, ktoré mÔžu 
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia nie su jasne definovane. O ake prace ide? Aj ked 
wnyvam okno a striekam okenu znecistujem ovzdusie? Navrhujem zmenil. 

Pripomienke sa neVYhovuje. 
Odôvodnenie: 
Zákon jasne definuje, čo sa pokladá za malý zdroj znečist'ovania. Je zrejmé, že 
umývanie okien okenou nie je znečist'ovanÍm ovzdu§ia. 

6. 	 Čl 5 ods. 3 - v rozpore so zakonom 40111998, pretoze nie je urceny matematickym 
vzorcom, ktory zabezpeci presny vypocet.Navrhujem doplnit. 

F - MsÚ/SP-O 1130/1 	 Strana 2/4 



Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 1::1 pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné 
prostredieMesto Prerov 

Pripomienke sa neVYhovuje. 

Odôvodnenie: 

V článku 5 ods. 3 je výpočet poplatku dostatočne jasne a zrozumiteľne slovne popfsaný. 

Zákon neukladá za povinnost' uvádzat' výpočet výšky poplatku vo všeobecnom 

nariadení matematickým vzorcom. Prevádzkovate!' nemá za povinnost' vypočítavat' si 

poplatok podľa uvedeného odstavca. Poplatok mu vypočítava obec na základe ním 

nahlásených údajov o spotrebe paliva. 


7. 	 Čl. 6 - uplne nadbytočný, vypustit, pretoze to ze mesto postupuje pri ukladani pokut 
podla spravneho poriadku je jasne zo zakona a nie z VZN. 

Pripomienke sa neVYhovuje. 

Odôvodnenie: 

Ide o konJtatačné ustanovenie, ktoré nie je ani nadbytočné, ani nezákonné. 


8. 	 Čl. 5 ods. 1,2 - nie je uvedené, že časť poplatku sa vráti, ak sa nespotrebuje cely 
kalendarny rok ~ 12 mesiacov, alebo uvi est v prepocte na mesiace, alebo alikvotnou 
ciastkou. Nepresnu fonnulaciu navrhujem zmenil. 

Pripomienke sa čiastočne vyhovuje v časti týkajúcej sa čl. 5 ods. l 

Komisia navrhuje upravit' znenie takto: 

• 	 v čl. 5 ods. l písm. a) až c) sa slová ,,34€/rok" sa nahrádzajú slovami ,,34€". 
• 	 v čl. 5 ods. l pfsm. d) sa slová "O,25€/m2/rok u sa nahrádzajú slovami "O,25€/m21

'. 

• 	 v čl. 5 sa na konci vkladajú odseky 5, 6 a 7, ktoré znejú: 
,,5. Pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja je plJvodný prevádzkovateľ povinný: 
a) zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v 

predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v pr/slušnom roku, v 
ktorom zdroj prevádzko val, než došlo k zmene prevádzkovateľa zdroja. 

b) 	 podať mestu do 15 dn/ od vykonania zmeny prevádzkovatel'a zdroja oznámenie 
podl'a čl. 3 ods. 1 tohto nariadenia potrebné na určenie poplatku za obdobie 
pr/slušného roka do vykonania zmeny prevádzkovateľa zdroja. 

c) 	 oznámiť mestu dátum, kedy došlo k zmene prevádzkovatel'a malého zdroja, názov 
a sidlo nového prevádzkovatel'a malého zdroja. 

6. 	 Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný: 
a) 	 zaplatit' okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzduIia v 

predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v 
ktorom zdroj prevádzkoval, než došlo k zániku zdroja. 

b) 	 oznámit' mestu zánik zdroja do 15 dni odjeho zániku, vrátane údajov podľa čL 3 
ods. 1 tohto nariadenia potrebných na určenie poplatku za obdobie príslušného 
roka. 

7. 	 V prfpade zmeny prevádzkovateľa malého zdroja alebo zániku malého zdroja sa 
výška poplatku za malé zdroje uvedené v odseku 1 tohto článku urč/ ako alikvotná 
čast' ročného paušálneho poplatku prepočftaná na počet mesiacov (aj začatých), 
počas ktorých prevádzkovateľ malý zdroj prevádzko val. ff 

• 	 v čl. 3 sa vypúšt'a odsek 2; 
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1:;1 Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove 
pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné 

prostredieMesto Prešov 

• v čl. 4 sa vypúšt'a odsek 2 a odsek 3 sa prečisluje na odsek 2. 

Odôvodnenie k čl. 5 ods. 2: 
Z elánku S ods. 2 návrhu VZN vyplýva, že v prípade malých zdrojov spal'ujúci tulu~, 
kvapalné a plynné palivá sa výška poplatku vypočítava úmerne k spotrebe paliva, t.j. 
platí sa za skuto~nú spotrebu paliva v predchádzajúcom období. Z uvedeného vyplýva, 
že nemôže dôjst' k vzniku preplatku. Ustanovenie je zrozumiteľné, jasné a presné. 

a 

žiada spracovateľa 

predložiť na zasadnutie Mestského zastupitel'stva v Prešove návrh všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov Č......../2013 o poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia so zapracovanými 
pripomienkami v zmysle ich vyhodnotenia komisiou. 

//}. v 
t%,;,a~:Y:} ~W 

Ing. Marián Harčarf 'I Ing. arch. Viktor Tkačík 


sekretár komisie predseda komisie 


Ing. Ľudovít Malaga 

overovateľ zápisnice 


~ 


I
.----tt----\-....t.-_ 
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Návrh Vydanie:
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č........ /2013 
1;;;1 

o poplatku za znečist'ovanie ovzdušia malým zdrojom 
Strana: 1/4 znečist'ovania ovzdušiaMesto Prešov 

Dôvodová správa 

Zákon NR SR Č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 
neskorších predpisov umožňuje obci rozhodovať o výške poplatku za malý zdroj znečistenia 
ovzdušia (ďalej len "malý zdroj"), stanoviť okruh subjektov oslobodených od poplatku ako aj 
stanoviť podrobnosti o rozsahu údajov o malom zdroji, ktoré je prevádzkovate!' povinný 
poskytnúť obci a podrobnosti vo veciach poplatku. 

Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č. . ...... ./2013 
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia bol 
spracovaný v zmysle zákona NR SR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, v súlade so zákonom NR SR Č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poplatkoch za MZZOU 

) 

a so zákonom Č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a v spojení s 
vyhláškou MŽP SR Č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o ovzduší. 

Navrhované znenie nariadenia mení aj spôsob výpočtu poplatkov za malé zdroje, 
ktorý je objektívnejší. V prípade malých zdrojov, ktoré spal'ujú tuhé, kvapalné alebo plynné 
palivá, je výška poplatku úmerná druhu a množstvu spáleného paliva, čo vo väčšej miere 
zohľadňuje množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia. 
Ďalej sa rozširuje poplatková povinnosť aj na tie zdroje znečistenia, ktoré sú definované 
v Prílohe Č. 1 vyhlášky MŽP SR Č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o ovzduší, platnej od 1.1.2013, a ktoré doteraz neboli v súčasne platnom nariadení 
mesta definované. 

Na základe prerokovania návrhu v Komisii MsZ v Prešove pre územný plán, 
výstavbu, dopravu a životné prostredie dňa 6.8.2013 a schváleného uznesenia tejto komisie 
bol z návrhu vynechaný text článku 4 ods. 3 písm. b) (citovaný nižšie), čím je zúžený okruh 
subjektov oslobodených od poplatkovej povinnosti na školy, zariadenia a organizácie 
zriadené mestom Prešov. 

Čl. 4 ods. 3 písm. b) 

Poplatok sa nevyrubuje prevádzkovateľovi malého zdroja, ktorým je: 

b) škola alebo školské zariadenie5

, ktorého zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev 

alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba6

, 


Prislúchajúce odkazy pod čiarou: 
5 § 27 ods. 2 okrem plsm. c), dy, e) zákona t. 24512008 Z. z. o výchove a vzdelávani (~kolský zákon) a o zmene 
niektorých zákonov v znenI neskoršIch predpisov 
e § 19 zákona t. 59612003 Z. z. o ~tátnej správe v ~kolstve a ~kolskej samospráve v znenI neskorš{ch predpisov 

V pôvodnom návrhu boli do okruhu oslobodených subjektov zaradené aj základné 
školy, materské školy a školské zariadenia (okrem stredných a vysokých škôl), ktorých 
zriaďovateľmi je aj iná právnická alebo fyzická osoba, ako mesto Prešov (tzv. súkromné 
školy) a to z dôvodu, že ide o subjekty poskytujúce výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti 
predškolského a školského veku. 

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom je v zmysle zákona o poplatkoch 
za MZZO príjmom mesta. Článkom 4 ods. 3 návrhu nariadenia sú od poplatkovej povinnosti 
oslobodené len MZZO, ktorých prevádzkovatermi sú subjekty priamo napojené na rozpočet 
mesta. Ich oslobodením od poplatkovej povinnosti (podľa ustanovenia § 6 ods. 5 zákona o 
poplatkoch za MZZO) sa mestu neznížia príjmy v tejto časti rozpočtu. Sleduje sa tým 
zefektívnenie práce (napr. zníženie administrácie, nákladov na doručovanie rozhodnutí) ako 
na strane mestského úradu, tak aj na strane dotknutých subjektov. 

Pri druhotnom (právnom) pripomienkovom konaní na úrovni oddelenia manažérstva 
kvality a právnych služieb Sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ v Prešove bola 
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do návrhu nariadenia zapracovaná aj príloha, v ktorej je určený minimálny rozsah údajov 

požadovaný od prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia. 


Účinnosť nariadenia je predpokladaná od 1.1.2014. 

Prijatím tohto VZN sa ruší v plnom rozsahu VZN Č. 172/2008 o podmienkach 

prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Prešov 
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 

V zmysle interných predpisov MsÚ v Prešove bol návrh: 
• 	 pripomienkovaný v internom pripomienkovom konaní v termíne 17.7. - 24.7. 2013 

pripomienky neboli vznesené; 
• 	 predložený na pripomienkovanie poslancom MsZ v Prešove v termíne 30.7. - 6.8.2013 

- pripomienky neboli vznesené; 
• 	 predložený na 8. riadne rokovanie Komisie MsZ v Prešove pre územný plán, výstavbu, 

dopravu a životné prostredie dňa 6.8.2013 - pripomienka v zmysle uznesenia komisie 
bola zapracovaná; 

• 	 predložený na 6. riadne zasadnutie Mestskej rady v Prešove dňa 26.8.2013 
pripomienky neboli vznesené; 

• 	 zverejnený na verejné pripomienkovanie v termíne 6.9.2013 - 19.9.2013 pripomienky 
vzniesol p. Molnár a sú súčasťou tohto materiálu v časti vyhodnotenia; 

• 	 predložený na 10. riadne a 11. mimoriadne rokovanie Komisie MsZ v Prešove pre 
územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie z dôvodu vyhodnotenia 
pripomienok predložených vo verejnom pripomienkovom konaní v zmysle § 6 ods. 6 
zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Vyhodnotenie verejného pripomienkového konania je súčasťou tohto materiálu vo 
forme uznesenia príslušnej komisie Č. 32/2013 z 15.10.2013. Pripomienky k návrhu 
nariadenia vzniesol p. Peter Molnár dňa 06.09.2013 a boli spracovatel'ovi zaslané 
elektronickou poštou. Vo vyhodnotení sú pripomienky uvedené v pôvodnom znení. 
Komisia navrhuje vyhovieť pripomienkam Č. 1 a 2 v plnom rozsahu a pripomienke Č. 8 
čiastočne, ostatným pripomienkam nevyhovieť. 

V diskusii v rámci vyhodnotenia pripomienok ďalej komisia požadovala formálne 
upraviť číselné odkazy v texte (doplnenie zátvoriek k odkazu) a vynechanie hlavičky 
v prílohe nariadenia. Tieto požiadavky majú formálny charakter, nemenia vecnú stránku 
návrhu nariadenia a sú už zapracované do návrhu nariadenia. 

V nasledujúcom texte je uvedený návrh nariadenia so zapracovanyml 
pripomienkami v zmysle uznesenia Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre 
územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie Č. 32/2013 z 15.10.2013. 

Mesto Pre!ov podľa § 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskor!ich predpisova 
podľa § 6 ods. 5 zákona Č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdu!ia v zneni neskoršich predpisov 
vydáva toto v!eobecne záväzné nariadenie. 

Článok 1 

Oče/ všeobecne záväzného nariadenia 


Účelom tohto v!eobecne záviizného nariadenia je upraviť náležitosti oznámenia podľa osobitného 
predpisJ1

) a ďa/!ie podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdu!ia malým zdrojom znečisťovania 
ovzdu!ia (ďalej len "poplatok'1 vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdu!ia, ktotým sa poplatok 
nebude vyrubovať a určiť vý!ku poplatku. 

(1) § 6 ods. 4 zákona Č. 401/1998 Z, z, o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znenf neskorš/ch predpisov 
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Článok 2 
Vymedzenie základných pojmov 

Pre účely tohto nariadenia je prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia(2) (ďalej len ,,malý 
zdroj") právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj 
znečisťovania ovzdu§ia na územi mesta Prešov. 

Článok 3 
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 

1. 	 Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu Pre§ov spotrebu palív 
a surovln, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďal§ie údaje potrebné na zistenie množstva a §kodlivosti 
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdu§ia za uplynulý kalendárny rok minimálne v rozsahu uvedenom 
v prilohe tohto nariadenia a to za každý malý zdroj osobitne. 

Článok 4 
Platenie poplatku 

1. 	 Prevádzkovateľje povinný platiťpoplatok v súlade s rozhodnutfm mesta Pre§ov. (3) 

2. 	 Poplatok sa nevyrubuje prevádzkovateľovi malého zdroja, ktorým je: 
a) základná §kola, materská §kola a školské zariadenie, ktorých zriaďovateľom je mesto Prešov; 
b) zariadenie sociálnych služieb zriadené alebo založené mestom Pre§ov; 
c) rozpočtová organizácia a príspevková organizácia zriadená mestom Pre§ov. 

Článok 5 
Výška poplatku 

1. 	 Poplatok sa pre každý malý zdroj určuje na kalendárny rok takto: 
a) 	 pau§álne 34 € pre v§etky technologické celky a procesy, uvedené v prílohe Č. 1 vyhlá§ky Mtp SR Č. 

41012012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len "vyhláška"), 
okrem stacionárnych zdrojov zaradených do kategórie 1.1 prflohy Č. 1 vyhlá§ky; 

b) 	 paušálne 34 € pre plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré m6žu spôsobovať znečisťovanie 
ovzdu§ia, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja; 

c) pau§álne 34 € pre stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého 
zdroja alebo stredného zdroja; 

d) 0,25 €1m2 prevádzkovanej plochy pre Skládky palív, surovln, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou 
veľkého zdroja alebo stredného zdroja, najviac však 663,87 €. 

2. 	 Poplatok pre každý malý zdroj spaľujúci tuhé, kvapalné a plynné palivá, zaradený do kategórie 1.1 prflohy č. 
1 vyhlášky je 34 €lrok ak sa v ňom za obdobie uplynulého roku spotrebuje: 
a) do 10 000 m3 (4} plynného paliva (napr. zemný plyn naftový (ZPN), propán-bután (LPG) alebo iné 

plynné palivá): 
b) do 0,25 t (4) čierneho uhlia, hnedého uhlia, koksu; 
c) do 0,5 t (4) nafty motorovej (NM) alebo ľahkého vykurovacieho oleja (LVO) alebo iných kvapalných 

ropných derivátov; 

d) do O, 5 t (4) dreva, drevnej §tiepky alebo drevených brikiet. 


3. 	 Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva ako je uvedené vods. 2 tohto článku sa určuje 1,5 násobkom 
sumy 34 € a podielu skutočnej spotreby paliva k spotrebe uvedenej v ods. 2 tohto článku pre jednotlivé 
druhy paliva, najviac však 663,87 €. 

4. 	 Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované 
malé zdroje na územi mesta Prešov. 

(2) 	 § 3 zákona /J, 13712010 Z, z, o ovzdu!1 v zneni neskor!/ch predpísov v spojeni s vyhlá!kou Ministerstva tivotného prostredia Slovenskej 
republiky/J, 410/2012 Z. z.. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzdu!1 

(3) § II ods. Il zákona /J. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneIJísťovanie ovzdu$ia v zneni neskor$lch predpisov 
(4) alebo jej hmotnostný alebo objemový ekvivalent, prepo/Jltaný memou hmotnosťou alebo výhrevnosťou paliva 
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5. Pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja je pôvodný prevádzkovateľpovinný: 
a) zaplatit' okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku 

aj poplatok za zneéist'ovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom zdroj prevádzkoval, než 
došlo k zmene prevádzkovateľa zdroja; 

b) podat'mestu do 15 dní od vykonania zmeny prevádzkovateľa zdroja oznámenie podľa čl. 3 ods. 
1 tohto naríadenia potrebné na určenie poplatku za obdobie príslušného roka do vykonania 
zmeny prevádzkovateľa zdroja; 

c) 	 oznámiť mestu dátum, kedy došlo k zmene prevádzkovatel'a malého zdroja, názovasidio 
nového prevádzkovateľa malého zdroja. 

6. Prí zániku malého zdroja je prevádzkovatel' povinný: 
a) zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečist'ovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku 

aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom zdroj prevádzkoval, než 
došlo k zániku zdroja; 

b) 	 oznámit' mestu zánik zdroja do 15 dní od jeho zániku, vrátane údajov podľa čl. 3 ods. 1 tohto 
nariadenia potrebných na určenie poplatku za obdobie príslušného roka. 

7. 	 V prípade zmeny prevádzkovateľa malého zdroja alebo zániku malého zdroja sa výška poplatku za 
malé zdroje uvedené v odseku 1 tohto článku určí ako alikvotná časť ročného paušálneho poplatku 
prepočltaná na počet mesiacov (aj začatých), počas ktorých prevádzkovateľ malý zdroj 
prevádzkoval. " 

Článok 6 
Pokuty 

Pri ukladani pokút postupuje mesto Pre~ov podľa osobitných právnych predpisov.<5) 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 


1. 	 Návrh tohto v~eobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa ............. . 

a zvesený dňa .... ............ . 


2. 	 Na tomto V~eobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo v Pre~ove dňa 
................ uznesením Č..••.•.12013. 

3. 	 Toto v~eobecne záväzné nariadenie mesta Pre~ov bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa ................. . 

a zvesené dňa ............... . 


4. 	 Toto v~eobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014. 
5. 	 Dňom účinnosti tohto v~eobecne záväzného nariadenia sa zrušuje V~eobecne záväzné č. 17212008 

o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdu~ia na území mesta Pre~ov 
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdu~ia. 

VPre~ove ................. 


JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta 

(5) 	 § 8 zákona Č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdu!iía v zneni nesko~fch predpisov, zákon Č. 71/1976 Zb. o správnom konani 
v znenf nesko~lch predpisov 

Vlastný materiál je na zasadnutie Mestského zastupitel'stva v Prešove 
predložený ako návrh nariadenia v znení, v ktorom bol zverejnený na verejné 
pripomienkovanie. 
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Mesto Prešov podl'a § 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov apodľa § 6 ods. 5 zákona Č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie. 

Článok 1 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 


Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upraviť náležitosti oznámenia pod\'a 
osobitného predpisu(1) a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia 
malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len "poplatok") vrátane vyčlenenia malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať a určiť výšku 
poplatku. 

Článok 2 
Vymedzenie základných pojmov 

Pre účely tohto nariadenia je prevádzkovate\'om malého zdroja znečisťovania ovzdušia(2) 
(ďalej len "malý zdroj") právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má 
právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia. 

Článok 3 
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

malým zdrojom 

1. 	 Prevádzkovate\' malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu 
Prešov 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 kalendárny rok na tlačive "Oznámenie údajov potrebných pre 
určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom", ktorého vzor je 
uvedený v prílohe, a to za každý malý zdroj osobitne. 

2. 	 PrevádzkovateI' malého zdroja je povinný oznámiť mestu Prešov zánik malého zdroja 
do 15 dní od jeho zániku. 

(1) § 6 ods. 4 zákona Č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
(2) 	 § 3 zákona Č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky Č. 410/2012 Z. Z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 
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Článok 4 

Platenie poplatku 


1. 	 Prevádzkovatel' je povinný platiť poplatok v súlade s rozhodnutím mesta Prešov. (3) 

2. 	 Pri zániku malého zdroja je prevádzkovatel' povinný zaplatiť poplatok v pomernej výške 
zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie prevádzkovania malého zdroja 
v kalendárnom roku, v ktorom k zániku malého zdroja došlo. 

3. 	 Poplatok sa nevyrubuje prevádzkovateľovi malého zdroja, ktorým je: 
a) základná škola, materská škola a školské zariadenie, ktorých zriaďovateľom je 

mesto Prešov; 
b) zariadenie sociálnych služieb zriadené alebo založené mestom Prešov; 
c) rozpočtová organizácia a príspevková organizácia zriadená mestom Prešov. 

Článok 5 

Výška poplatku 


1. Poplatok sa pre každý malý zdroj určuje na kalendárny rok takto: 
a) paušálne 34 €lrok pre všetky technologické celky a procesy, uvedené v prílohe Č. 1 

vyhlášky MŽP SR Č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o ovzduší (ďalej len "vyhláška"), okrem stacionárnych zdrojov zaradených 
do kategórie 1.1 prílohy Č. 1 vyhlášky; 

b) paušálne 34 €lrok pre plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu 
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo 
stredného zdroja; 

c) paušálne 34 €lrok pre stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú 
súčasťou vel'kého zdroja alebo stredného zdroja; 

d) 	 0,25 €lm 2/rok prevádzkovanej plochy pre skládky palív, surovín, produktov 
a Odpadov, ak nie sú súčasťou vel'kého zdroja alebo stredného zdroja, najviac však 
663,87 €. 

2. Poplatok pre každý malý zdroj spal'ujúci tuhé, kvapalné a plynné palivá, zaradený 
do kategórie 1.1 prílohy Č. 1 vyhlášky je 34 €lrok, ak sa v ňom za obdobie uplynulého 
roku spotrebuje: 
a) do 10000 m3 

(4) plynného paliva (napr. zemný plyn naftový (ZPN), propán
bután (LPG) alebo iné plynné palivá); 

b) do 0,25 t (4) čierneho uhlia, hnedého uhlia, koksu; 
c) do 0,5 t (4) nafty motorovej (NM) alebo I'ahkého vykurovacieho oleja (LVO) alebo 

iných kvapalných ropných derivátov; 

d) do 0,5 t (4) dreva, drevnej štiepky alebo drevených brikiet. 


3. 	 Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva ako je uvedené v ods. 2 tohto článku sa určuje 
1,5 násobkom sumy 34 € a podielu skutočnej spotreby paliva k spotrebe uvedenej 
v ods. 2 tohto článku pre jednotlivé druhy paliva, najviac však 663,87 €. 

4. 	 Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky 
ním prevádzkované malé zdroje na území mesta Prešov. 

(3) § 6 ods. 6 zákona Č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdu!ia v znení neskor!ích predpisov 
(4) alebo jej hmotnostný alebo objemový ekvivalent, prepočítaný mernou hmotnosťou alebo výhrevnosťou paliva 
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Článok 6 
Pokuty 

Pri ukladaní pokút postupuje mesto Prešov podl'a osobitných právnych predpisov. (5) 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 


1. 	 Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné 
pripomienkovanie dňa .............. a zvesený dňa ............... . 

2. 	 Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské 
zastupiteľstvo v Prešove dňa ................ uznesením č.. '.. ,./2013. 

3. 	 Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 
.................. a zvesené dňa ............... . 

4. 	 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014. 
5. 	 Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

Č. 172/2008 o podmienkach prevádzkovania malých zdrOjOV znečisťovania ovzdušia na 
území mesta Prešova o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 

V Prešove ................ . 


JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta 

(5) § 8 zákona Č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisfovanie ovzdušia v zneni neskoršich predpisov, zákon Č. 71/1976 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

F - MsÚ/SP-O 1112/1 



Príloha k VZN mesta Prešov č.•..••••/2013 

Názov prevádzkovateľa: 


Adresa, sídlo prevádzkovateľa: IČO: 


Zodpovedná osoba: tel. č.: e-mail: 


Mestský úrad v Prešove 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 
Jarková 24 
080 Ol PREŠOV 

Oznámenie údajov o prevádzke malého zdroja znečist'ovania ovzdušia 

za rok: 

V zmysle § 6 ods. 4 zákona Č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom Č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov a so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. .... .12013 
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia oznamujem 
ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len "MZZO" ) tieto údaje: 

l. 	 Miesto umiestnenia MZZO (názov ulice. námestia, orientačné č., príp. číslo parcely): 

2. 	 Druh MZZO (uveďte potrebné údaje v nasledujúcich riadkoch) 

2.1. 	 Spaľovacie zariadenie 

Typ: 

Druh spaľovaného paliva: 

Množstvo spotrebovaného paliva v m3
, t, resp.!: 

2.2. 	 Skládka (palív, surovín, produktov, odpadov) 

Skladovaný materiál: 

Plocha skládky v m2
: 

2.3. 	 Stavba, zariadenie, činnosť. ostatné plochy znečisťujúce ovzdušie 

Názov (stavby, zariadenia, činnosti): 


Ostatné technologické celky a procesy (uviest' kategóriu podľa prílohy é. 1 vyhlášky SRé. 410/2012 Z. z.,
2.4. 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší): 

dátum 	 podpis 

I alebo iný hmotnostný alebo objemový ekvivalent, prepočitaný mernou hmotnosťou alebo výhrevnosťou paliva 
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