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Počet stránC;I Mestské zastupitel'stvo v Prešove spolu: 

Mesto Prešov 

Materiál 
na XLIX. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa: 28.04.2014 

Bod návrhu programu zasaduutia - poradové Elslo: II 
Stanovisko 

k "Žiadosti o opätovné zaradenie VZN č.1412013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým 

zdrojom znečisťovania ovzdušia na prerokovanie najbližšieho zasadnutia MsZ v Prešove 


a doplnenie čl. 4 ods. 2 o Spoločenstvá vlastnfkov bytov" 


Obsah materiálu: 
1. obal 
2. návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove 
3. uznesenie Mestskej rady v Prešove 
4. uznesenie Komisie MsZ v Prešove pre ÚP,V,D a ŽP 
S. dôvodová správa 
6. vlastný materiál 
7. prílohy č. 1 - 7 

P red k1adatel' 
Meno a priezvisko: Ing. Marián Harčarík ~--.., 

Funkcia/pracovné zaradenie: riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky ~ 
Dátum: 16.042014 I Podpis: {lf;],--

Gestor: Oddelenie dopra:yy, ener2etiky a životqého ]!rostredia 
Vedúci gestora I 

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Širgel JI 

Funkcia/pracovné zaradenie: vedúci oddelenia dopravy, energetiky!~ životnéhoj)rostredia 
Dátum: 16.04.2014 I Podpis: ~ 

Vypracoval Posúdil Schválilola 
Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: 
Ing. Stanislav Tupta Mgr. Katarína Kireta 

Mestské zastupiteľstvo 
Funkcia/pracovné zaradenie: Funkcia/pracovné zaradenie: v Prešove 
koordinátor - energetický manažér prednostka Mestského úradu uznesením č..... ./20 14 

v Prešove II/ i 
Podpis: Podpis: (iJ).AAJ 
Dátum: 14.04.2014 Dátum: Dátum: 
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Stanovisko 


k "Žiadosti o opätovné zaradenie VZN l:. 14/2013 o poplatku za Strana 1/1
znei!ist'ovanie ovzdušia malým zdrojom znel:isťovania ovzdušia na 

prerokovanie najbližšieho zasadnutia MsZ v Prešove a doplnenie i!1. 4
Mesto Prešov ods. 2 o Spoločenstvá vlastníkov bvtov" 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XLIX. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupitefstva v Preiove 

dňa: 28.04.2014 číslo: .../2014 

k Stanovisku k "Žiadosti o opätovné zaradenie VZN č. 14/2013 o poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na prerokovanie 
najbližšieho zasadnutia MsZ v Prešove a doplnenie čl. 4 ods. 2 o Spoločenstvá 
vlastníkov bytov" 

Mestské zastupitefstvo v Preiove 

berie na vedomie 

Stanovisko k "žiadosti o opätovné zaradenie VZN Č. 14/2013 o poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na prerokovanie najbližšieho zasadnutia 
MsZ v Prešove a doplnenie čl. 4 ods. 2 o Spoločenstvá vlastníkov bytov", 

a odporúča 

primátorovi mesta 

predložiť návrh novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 14/2013 
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v zmysle 
žiadosti o doplnenie článku 4 ods. 2 o Spoločenstvá vlastníkov bytov na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Prešove v mesiaci október 2014. 
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StranaI~I 
111Mestská rada v Prešove 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 3. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 14.4.2014 číslo: 24/2014 

k stanovisku k "Žiadostí o opätovné zaradenie VZN č. 14/2013 o poplatku za znečist'ovanie 
ovzdušia malým zdrojom znečist'ovania ovzdušia na prerokovanie najbližšieho zasadnutia 
MsZ v Prešove a doplnenie čl. 4 ods. 2 o Spoločenstvá vlastnikov bytov" 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 
stanovisko k "Žiadosti o opätovné zaradenie VZN č. 14/2013 o poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na prerokovanie najbližšieho zasadnutia MsZ 
v Prešove a doplnenie čl. 4 ods. 2 o Spoločenstvá vlastníkov bytov" 

a odporúča 
Mestskému zastupitel'stvu v Prešove 
vyhovieť predloženej žiadosti o doplnenie článku 4 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Prešov Č. 14/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania 
ovzdušia. 

~ -~'~--2--·--=~ 
JUD)% avel Hagyari 

primátor mesta Prešov 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka Ing. Ľudovít Malaga 

PhDr. Mikuláš Kom 
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r . Komisia Mestského'zastupiterstva v Prešove 
.pre· územ~ý'plán, výstavbu, dopr-avl:' a životné e 

'. 
. prostredie

Mesto Pre~ov 
, '. 

UZNESENIE 

zo 4. riadneho zasadnutia 

Komisie Mestského zastupiterstva v Preiove 


pre územný plán. výstavbu, dopravu a životné prostredie 


.. dňa: 11.03.2014 číslo: 12/2014 

. k,stanoviskuk tiad"ostJ~ opätov.né ~aradenie VZN~. 1412013 o popľatku za znečistovanie 
.o~di.lila malým' zdrOjom 'znečlstovanla ovzduila . na prerokovanie najbližileho 
zasadnutia MsZv Preiovea. doplnenie čl. 4 ods'. 2 o Spoločenstvá vlastníkov bytov 

, 'Komisia Méstského zastupiterstva v Prelove 
preúzemnfplán. výstavbu, dopravu a llvotné prostredie 

·.prljim~ uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma toto 
. ; 

STANOVISKO 
dňa: 11.03.2014 číslo: 8/2014 

Komisia Mestského zastupiterstva v Prešove 
.':1, pre územný plánľ výstavbu. dopravu a životné prostredie 

. . berie na vedomie, .' . 
stanoviske) ,k žiadosti o_opätovné ~rad~nie VZN Č. 14120130 poplatku za znečist'ovanie 
oYZduJia malymzdrojom·znečist'ovania ovzduiia na prerokovanie najbližiieho zasadnutia MsZ 

, .' v Pre§9ve a doplnenie čl. 4 ods. 2 o Spoločenstva vlastnrkov bytov 

~. 

~/. 
Ing. Mari Harčarfk Ing. arch. Viktor Tkačrk 
sekretár k misie predseda komisie 

a~ 
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Stanovisko 
Vydanie:

k "Žiadosti o opätovné zaradenie VZN č.1412013 o poplatku za1;;;1 
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečist'ovania ovzdušia na 

prerokovanie najbližšieho zasadnutia MsZ v Prešove a doplnenie čl. 4 Strana: 1/2 Mesto Prešov ods. 2 o Spoločenstvá vlastníkov bytov" 

Dôvodová správa 

Zákon NR SR Č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v zneni 
neskoršich predpisov umožňuje obci upraviť ...všeobecne záväzným nariaden im náležitosti 
oznámenia... ... a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroia 
vrátane vyčlenenia malých zdrojov, ktorým poplatok nebude vyrubovať... a rozhodovať 
o výške poplatku za malý zdroj znečistenia ovzdušia (ďalej len "malý zdroj"). V súlade 
s týmto zákonom bol Mestskému zastupiteľstvu v Prešove predložený návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov Č........./2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, ktorý bol spracovaný v zmysle zákona NR SR 
Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so súčasne 
platnou legislatívou na úseku ochrany ovzdušia, konkrétne v súlade so zákonom NR SR Č. 
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v súlade so zákonom NR SR Č. 
137/2010 Z. z o ovzduši v zneni neskoršich predpisov a jeho textové znenie bolo 
vypracované v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi. 

Návrh nariadenia, okrem iného, navrhoval oslobodenie od poplatkovej povinnosti pre 
predškolské a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto Prešov, ďalej pre 
zariadenia sociálnych služieb zriadené alebo založené mestom Prešov a rozpočtové 
a prispevkové organizácie zriadené mestom Prešova to z toho dôvodu, že poplatky platené 
prevádzkovatel'om malého zdroja sú prijmom obce a vo vyššie spomenutých prípadoch by 
vlastne len dochádzalo k presunu finančných prostriedkov v rámci rozpočtu mesta. K návrhu 
nariadenia bolo v júli 2013 uskutočnené interné pripomienkové konanie, v ktorom neboli 
vznesené žiadne pripomienky. Pripomienkové konanie na úrovni poslaneckého zboru MsZ 
v Prešove sa uskutočnilo v obdobi 30.7. - 6.8.2013. Tak isto bez pripomienok. Následne bol 
návrh nariadenia predložený na prerokovanie do Komisie MsZ pre územný plán, výstavbu, 
dopravu a životné prostredie (ďalej len "Komisia") a v súlade s platnou legislativou vyvesený 
aj na verejné pripomienkové konanie dňa 06.09.2013 a zvesený dňa 19.09.2013, v rámci 
ktorého boli vznesené pripomienky jednej fyzickej osoby. Týmito pripomienkami a ich 
vyhodnotením sa zaoberala Komisia na svojom mimoriadnom zasadnutí. Po vyhodnoteni 
týchto pripomienok a ich zapracovani do pôvodného návrhu nariadenia bolo toto predložené 
na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Prešove, ktoré ho uznesenim Č. 477/2013 zo dňa 
19.12.2013 aj schválilo. 

Dňa 03.02.2014 bola Komisii a následne aj Mestskej rade v Prešove a Mestskému 
zastupitel'stvu v Prešove (priloha č. 1) doručená "Žiadosť od SVS "V1" M. Nešpora 29, 
Prešov v zastúpeni: Ján Salušinský - predseda a SVS "EKOCENTRUM" M. Nešpora 45, 
Prešov v zastúpení: René Polačok - predseda, o opätovné zaradenie VZN Č. 14/2013 
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na 
prerokovanie najbližšieho zasadnutia MsZ v Prešove a doplnenie čl. 4 ods. 2 o Spoločenstvá 
vlastníkov bytov". Na zasadnutí Komisie dňa 04.02.2014 sa členovia komisie dohodli, že 
odborný garant predmetného všeobecne záväzného nariadenia, t.j. Sekcia stavebného 
úradu a urbanistiky, oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia, úsek ochrany 
ovzdušia ako orgán ochrany ovzdušia pripraví na najbližšie zasadnutie Komisie odborné 
stanovisko k predmetnej žiadosti. Stanovisko bolo predložené na prerokovanie na 4. riadne 
zasadnutie Komisie dňa 11.03.2014. Uznesenie komisie Č. 12/2014 je súčasťou tohto 
materiálu. Následne bolo toto stanovisko predložené na prerokovanie na 3. riadne 
zasadnutie Mestskej rady v Prešove dňa 14.4.2014. Mestská rada v Prešove sa 
s predloženým stanoviskom nestotožnila a prijala uznesenie Č. 24/2014, v ktorom odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Prešove uvedenej žiadosti vyhovieť. Uznesenie Mestskej rady 
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Stanovisko 


Vydanie:
k "Žiadosti o opätovné zaradenie VZN č. 14/2013 o poplatku za 

znečist'ovanie ovzduiia malým zdrojom znečist'ovania ovzduiia na 
prerokovanie najbližiieho zasadnutia MsZ v Preiove a doplnenie čl. 4 Strana: 2/2 Mesto Prešov ods. 2 o Spoločenstvá vlastníkov b~ov" 


v Prešove Č. 24/2014 je súčasťou tohto materiálu. Na záver Sekcia stavebného úradu 

a urbanistiky, oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia, ako garant predmetného 

všeobecne záväzného nariadenia pripomína, že Spoločenstvá vlastnikov bytov sú len jednou 

z možných právnych foriem slúžiacich na správu bytov a nebytových priestorov. 
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Stanovisko 


Vydanie:
k "Žiadosti o opätovné zaradenie VZN č. 14/2013 o poplatku za 

znečist'ovanie ovzdušia malým zdrojom znečist'ovania ovzdušia na 
prerokovanie najbližšieho zasadnutia MsZ v Prešove a doplnenie čl. 4 Strana: 1/2 Mesto Prešov ods. 2 o Spoločenstvá vlastníkov bytov." 

Sekcia stavebného úradu, oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia ako 

orgán ochrany ovzdušia a súčasne garant predmetného všeobecne záväzného nariadenia 

predkladá Komisii toto stanovisko. 


K bodom a) až f) : 

zákon Č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "zákon o poplatkoch") v § 1 ods. 1 jasne a jednoznačne definuje na koho 
sa vzťahuje popiatková povinnosť. A to konkrétne na právnické osoby a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie. ktoré prevádzkujú ......ma/é zdroje znečisťovania ovzdušia... To 
znamená, že všetky odôvodnenia uvedené v bodoch a) až f) sú irelevantné a v žiadnom 
prípade nepotvrdzujú, že SVB sú právnické osoby, ktorým sa poplatok nevyrubuje, pretože 
nemajú ani priamy a ani nepriamy súvis s ustanovením § 1 ods. 1. zákona o poplatkoch. To 
v konečnom dôsledku konštatuje aj "Usmernenie vo veci výkladu pojmu "právnická osoba" -
Vyjadrenie" zo dňa 30.08.2011, ktoré Mestu Prešov zaslalo Ministerstvo životného prostredia 
SR (prfloha Č. 2). 

K bodu g): 

ani v jednom zo spomínaných miest (Košice, Nitra, Bardejov, Svidnlk - prílohy Č. 3 až 6) nie 
sú SVB oslobodené od poplatkovej povinnosti v zmysle zákona o poplatkoch. 

K bodu h): 

toto tvrdenie sa nezakladá na pravde. Odhliadnuc od nesprávne použitej terminológie, 
stacionárne zariadenia spal'ujúce akékoľvek palivo s menovitým tepelným príkonom (MTP) 
nad 300 kW vrátane (stredné a vel'ké zdroje znečistenia), nie sú od poplatkov oslobodené 
a v žiadnom prlpade nemožno konštatovať, že na rozdiel od malých zdrojov (do 300 kW 
MTP) produkujú viac znečisťujúcich látok. Menovitý tepelný prikon zariadenia totiž nemá 
priamy súvis s množstvom vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia. Stredné a vel'ké 
zdroje musia v zmysle platnej legislatívy dodržiavať emisné limity, ich prevádzkovatelia sú 
povinní monitorovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok a v prípade prekročenia 
emisných limitov sú prísne sankcionovaní. Keďže tieto opatrenia stoja prevádzkovateľov isto 
nemalé finančné prostriedky, možno konštatovať, že v konečnom dôsledku "zaplatia" tito 
prevádzkovatelia stredných a veľkých zdrojov za "čistý vzduch" viac ako prevádzkovatelia 
malých zdrojov, ktorí nie sú povinni dodržiavať tak prisne kritériá. V prípade malých zdrojov 
je povinnosťou výrobcu týchto zariadení dodávať na trh len také, ktoré splňajú prlslušné 
normy. Množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok je priamo úmerné aj tomu, či sú tieto 
zariadenia počas prevádzky udržiavané, či sa podrobujú pravidelným kontrolám ( napr. 
nastavenie parametrov spaľovacieho procesu a pod. ) a je na samotných prevádzkovateľoch, 
ako tieto zariadenia prevádzkujú a či ich podrobujú pravidelným kontrolám. 

K bodom i) a j): 

možno konštatovať to isté, čo k bodom a) až f). 

F - MsÚ/SP-O111211 



Stanovisko 
Vydanie:\:;\ k ,,žiadosti o opätovné zaradenie VZN č.14/1013 o poplatku za 

znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečist'ovania ovzdušia na 
prerokovanie najbliBiebo zasadnutia MsZ v Prešove a doplnenie čl. 4 Strana: 2/2 Mesto Prešov ods. l o Spoločenstvá vlastníkov bytov." 

K bodom k) a I): 

poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov sú príjmom rozpočtu mesta Prešov. 
Príjem mesta Prešov na poplatkoch vyrubených len správcom bytových domov, ktorými sú 
SVB, je v priemere 1 200 € za rok. Ale ak by sme zarátali do príjmu všetkých 
prevádzkovateľov malých zdrojov, ktorí sú zároveň aj správcami bytových domov (napr. 
SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov, Bytové družstvo Prešov), tak v tomto prípade by sa 
jednalo o čiastku približne 3 200 € za rok, čo predstavuje necelú pätinu všetkých poplatkov 
vyrubených za rok mestom Prešov na základe zákona o poplatkoch. V prípade, že by došlo 
k vyňatiu spod poplatkovej povinnosti len u SVB, tak v tomto prípade by bolo možné hovoriť 
o diskriminácii u ostatných vyššie spomenutých správcov bytových domov. 

Počas vyvesenia návrhu predmetného nariadenia na verejné pripomienkové konanie 
neboli zo strany spoločenstiev vlastníkov bytov vznesené žiadne pripomienky. A to aj napriek 
tomu, že informácia o príprave nového nariadenia bola medializovaná na základe podnetu 
spomínaných SVB na preskúmanie pôvodného všeobecne záväzného nariadenia na 
Okresnej prokuratúre v Prešove (príloha Č. 7) 

Na základe vyššie uvedeného Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie 
dopravy, energetiky a životného prostredia ako orgán ochrany ovzdušia a garant 
predmetného všeobecne záväzného nariadenia neodporúča vyhovieť predloženej žiadosti 
o doplnenie článku 4 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č. 14/2013 
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. 

F - MsÚ/SP-O 111211 



SVS "Vl", M.Nešpora 29 Prešov; v zastúpenf: Ján Balušinský - predseda Tt 
SVS EKOCENTRUM" M Nešoora 45 Prešov' v zastúoenf' René Polačok oredseda.1 I I • I -

MESTO PREŠOV Mestský uríl\1'I ~ '~rctove I 6 
Číslo spisu: JFiegif;lr. lMi:ka: 

- -_.-.- 4:l'''!c a lehota 
Komisia MsZ 

-3 -02- 2014 :ilolsnia: 
00110: pre územný plán, výstavbu 

I d/ 

P,Rohy: 

Evidanfiné číslo dllŠlel poš~: 

IVyha'lllje: 

-1fOG~~ ~f1 

ggg[il~!.I il ,i~tD~ g[g~~gi~ 
Prešov, 04.02.2014 

Vec: Žiados 

Žiadame o opätovné zaradenie VZN č.14/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia MZZO na prerokovanie 
najbližšieho zasadnutia MsZ v Prešove a doplnenie čiA odst. 2 o Spoločenstvá vlastníkov bytov. 

ODÔVODNENIE 

Do VZN č.14/2013 a to článku č. 4 neboli zaradené Spoločenstvá vlastnikov bytov (ďalej "SVB") medzi subjekty, 
ktorým sa poplatok nevyrubuje a preto uvádzame zákony SR, vyhlášky SR a fakty, ktoré potvrdzujú, že SVB tu tiež 
patria: 

a) v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. nesmú SVS vykonávať podnikaterskú činnosť, pretože sú zriadené výhradne 
na výkon správy bytov 

b) v zmysle stanoviska MV SR - a to zákon č.213/1997 Z.z. a následná novelizácia - zákon č.35/2002 Z.z. definuje 
neziskové organizácie so vleobecne prospe~nými službami a patria tu aj SVB 

c) v zmysle stanoviska Daňového úradu - a to zákon č.595/2003 Z.z., ktorý hovori o daňovníkoch, ktorí nie sú 
zriadení na podnikanie a patria medzi nich aj SVB 

d} v zmysle stanoviska MF SR - opatrenie MF SR č.MF/24975/2010-74 hovori, ktoré účtovné jednotky nie sú 
založené na účel podnikania a patria tu aj SVB 

e) Štatistický úrad SR vedie SVB pod OKEČ ako neziskové organizácie 

f) právny systém SR v súčasnosti neumožňuje SVB registrovať inak ako právnickú osobu, ale ostatné zákony SR 
ponímajú SVB ako nepodnikaterské a neziskové organizácie a preto sa na SVB nemôže vzťahovať ohlasovacia a 
poplatková povinnosť v zmysle právnickej osoby 

g) zákon čA01/1998 Z.z. umožňuje obciam nevyrubovať tento poplatok (napr. Košice,Nitra,Bardejov,Svidník ... ) 

h) bytové domy s kotlom o výkone nad 300 kWh spadajú pod Okresný úrad a tam sú SVB od poplatkov 
oslobodené a pritom produkujú viac znečisťujúcich látok,ako kotolne do 300 kWh spadajúce pod mesto Prešov 
a teda s menšou produkciou znečisťujúcich látok 

i) SVB použfvajú vyrobené teplo a teplú vodu výhradne pre vlastnú potrebu vlastníkov bytov v bytovom dome 
a nepredávajú ich tretfm osobám rovnako ako rodinné domy (napr.bytový dom o 50 bytoch možno praktický 
chápať, ako by išlo o 50 rodinných domov spojených do jedného celku) 

J) v Prešove sú bytové domy, kde každý byt má vlastný kotol a teda je vyššia produkcia znečisťujúcich látok,ako pri 
spoločnej domovej kotolni a ešte vyššiu produkciu majú rodinné domy a tie poplatky za znečisťovanie ovzdušia 
neplatia 

k) zisk na poplatkoch od SVB pre mesto Prešov čin' ročné do 1 000,· ( 

I) v zmysle Ústavy SR ide o porušenie rovnosti občanova to v tom, že skupina občanov mesta Prešov je v tej 
samej veci znevýhodňovaná a diskriminovaná voči ostatným občanom Prešova 

bytov :Ef~ôtEN"'~~ 
U.. Ntipora 45,.00 42 ____ ...",..~U.M 

,-_.......... 
-~--~ 
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SVB "Vl", M.Nelpora 29 Pre~i v zastúpenr: Ján Balu~lnský - predseda 
sy' .EKQgNTBYM", M.Nejpo@ 45 Prekwj II zagýpeni; Beai PAla~k ~ ruedsed, 

MISTO padov Me.t.ký Ilr.d v Preiave I • Mestská rada v Pr~ve 

Cr.1l1j11w. 
-, IRllIIIr.mdb: Hlavná 73 

ZoIk ....... 
 P[IIoy
ul.....I.:

DdII: 05 -02- 21M Pre~v, 05.02.2014 

PrfIIIIY: It/bl"": 

b!ftnIII,ll'IIa dDlla\ pdtr. g,r.ljUIt
Vec: Žiadosť 

Žiadame o opätovné zaradenie VZN č.14/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdu~ia MZZO na prerokovanie 
najbllfšleho zasadnutia MsZ v Pre~ve a doplnenie čl.4 odst. 2 o Spoločenstvá vlastnfkov bytov. 

ODOVODNENIE 

Do VZN č.14/2013 a to článku Č. 4 neboli zaradené Spoločenstv' vlastnfkov bytov (ďalej lISVB") medzi subjekty, 
ktorým sa poplatok nevyrubuje a preto uvádzame z'kony SR, vyh"~ky SR a fakty, ktoré potvrdzujú, že sve tu tiež 
patria: 

a) v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. nesmú SVB vykOMVat' podnlkaterskÍI Bnnos(, pretože sú zriadené výhradne 
na výkon spr'vy bytov 

b) v zmysle stanoviska MV SR - a to zákon č.213/1997 Z.z. a n'sledná novelizácia· zákon č.35/2002 z.z. definuje 
neziskové organizácie so vleobecne prospelnými slufbaml a patria tu aj sve 

c) v zmysle stanoviska Daňového úradu - a to zákon č.595/2003 Z.z., ktorý hovorí o daňovnrkoch, ktor' nie sú 
Irtaden' na podnikanie a patria medzi nich aj SVB 

d) v zmysle stanoviska MF SR ~ opatrenie MF SR č.MF/24975/201G-74 hovorí, ktoré últovné Jednotky nie sú 
lalolené na úlel podnikania a patria tu aj SVe 

e) ~tatlstický úrad SR vedie sve pod OKEČ ako neziskové orpnlláde 

1) pr'vny systém SR v súčasnosti neumožňuje sve registrovať inak ako právnickú osobu, ale ostatné zákony SR 
ponlmajú sve ako nepodnikaterské a neziskové organizácie a preto sa na sve nemôže vzťahovať ohlasovacia a 
poplatková povinnosť v zmysle právnickej osoby 

a) z'kon č.401/1998 Z.z. umofňuje obciam nevyrubovať tento poplatok (napr. Ko!ice,Nitra,Bardejov,Svldnfk ...) 

h) bytové domy s kotlom o výkone nad 300 kWh spadajú pod Okresný úrad a tam sú sve od poplatkov 
oslobodené a pritom produkujú viac znečisťujúcich látok,ako kotolne do 300 kWh spadajúce pod mesto Pre~v 
a teda s menšou produkciou znečisťujúcich látok 

I) sve pouffvajú vyrobené teplo a teplú vodu výhradne pre vlastnú potrebu vlastnfkov bytov v bytovom dome 
a nepredávajú Ich tretfm osob'm rovnáko ako rodinné domy (napr. bytový dom o 50 bytoch možno praktický 
ch'pať, ako by Išlo o 50 rOdinných domov spOjených do jedného celku) 

J) v Pre~ve sú bytové domy, kde každý byt má vlastný kotol a teda je vyššia produkcia znečisťujúcich látok,ako pri 
spoločnej domovej kotolni a ešte vy§~lu produkciu majú rodinné domy a tie poplatky za znečisťovanie ovzdušia 
neplatia 

k) i1sk na POPlatkoch od sve gre mesto prelov činí ročné do l 000,· ( 

I) v zmysle Ústavy SR Ide o porulenie rovnostI občanova to v tom, že skupina občanov Pre~v je v tej 
samej veci znevýhodňovaná a diskriminovaná voči ostatným občanom Pre~va Spo' aensfv . 

byt EK vlaafolkov
Spol"" ·..dvC vlaat:ldIrot' Ar. AO lf OC NTRlfM

.'{i .. - Vl ~ . Ie a 01 PRESOV 
,.~~~e'::; l- Já luilnský René Polačok 820 

Ir 191 'Ole: 2021,,"1. : 
I 

I 
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SVB "Vl", M.Nelpora 29 Pre§ov; v zastúpenf: ján Balulinský· predseda 
SVB .IKOCENmUMfI, M,Nešggra 45 Preb: v zastýgeO(i ReOé PolaČOk • P[IAseda 

MDTO PRf.ŠOV Mestský úra!'! v Pre!ove 6 
Mestské zastupiterstvo 

Reglctt mdta: 
mesta Pre§ov 

:!\hlk II lehola 
ulai:mll: Hlavná 73 DCIIla: - ~ -02- 201't 


freJoy 

Pre~ov, 04.02.2014 


ElldeI&It II'IID Il0l1.1 pGlty: 
Vee.~mft----·----~--t-~~ 

Žiadame o opätovné zaradenie VZN č,14/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdulla MZZO na prerokovanie 
najbUUieho zasadnutia MsZ v Prešove a doplnenie čl.4 odst. 2 o Spoločenstvá vlastníkov bytov, 

ODOVODNENIE 

Do VZN č,14/20U a to článku č. 4 neboli zaradené Spoločenstvá vlastníkov bytov (ďalej "SVBII
) medzi subjekty, 

ktorým sa poplatok nevyrubuje a preto uvádzame zákony SR, vyhlálky SR a fakty, ktoré potvrdzujú, le SVB tu tlel 
patria: 

a) v zmysle zákona č.182/1993 Z.z, nesmú SVB vykonávať podnlkaterskú Bnnosť, preto!e sú zriadené výhradne 
na výkon správy bytov 

b) v zmysle stanoviska MV SR - a to zákon č.213/1997 Z,z. a následná novelizácia - zákon č.35/2oo2 Z.z. definuje 
neziskové organizácie so vleobecne prospeJnfml slulbaml a patria tu aj sve 
c) v zmysle stanoviska Daňového úradu - a to zákon č.595/2oo3 Z.z., ktorý hovorí o daňovnfkoch, ktorf nie sú 
zriadene na podnikanie a patria medzi nich aj sve 
d) v zmysle stanoviska MF SR - opatrenie MF SR č.MF/24975/201Q-74 hovorr, ktoré últovné Jednotky nie sú 
zalolené na Obil podnikania a patria tu aj SVB 

e) Štatistický úrad SR vedie SVB pod OKE~ ako neziskové orpnizáde 

f) právny systém SR v súčasnosti neumo!ňuje sve registrovať inak ako právnickú osobu, ale ostatné zákony SR 
ponimajú SVB ako nepodnlkaterské a neziskové organizácie a preto sa na SVB nemô!e vzťahovať ohlasovacia a 
poplatková povinnost v zmysle právnickej osoby 

.) zákon č.401/1998 Z.z. umofňuje obciam nevyrubovať tento poplatok (napr. Ko~lce,Nitra,Bardejov,Svidník '") 

h) bytové domy s kotlom ovýkone nad 300 kWh spadajú pod Okresný úrad a tam sú sve od poplatkov 
oslobodené a pritom produkUjÚ viac znečisťujúcich látok,ako kotolne do 300 kWh spadajúce pod mesto Prelov 
a teda s menšou produkciou znečisťujúcich látok 

I) SVB používajÚ vyrobené teplo a teplú vodu výhradne pre vlastnú potrebu vlastnfkov bytov v bytovom dome 
a nepredávajú ich tretrm osobám rovnako ako rodinné domy (napr.bytový dom o SO bytoch mo!no praktický 
chápať, ako by 1110 o 50 rodinných domov spojených do jedného celku) 

J) v Pre~ove sú bytové domy, kde kafdý byt má vlastný kotol a teda je vyBia produkCia znečisťujúcich látok,ako pri 
spoločnej domovej kotolni a e!te vy§!iu produkciu majú rodinné domy a tle poplatky za znečisťovanie ovzdulla 
neplatia 

k) zisk na pcmlatkoch od SVB pre mesto Pre~v činí ročné do 1000,- € 

I) v zmysle Ústavy SR ide o porušenie rovnosti občanova to v tom, le skupina občanov mesta Prešov je v tej 
samej veci znevýhodňovaná a diskriminovaná voči ostatným občanom Pre~va 

René PolačokJénBal.b 
P VI 

, 
f. 
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1;;1 MESTO PRE~OV 
- odbor hlavného architekta mesta 

Ministerstvo životného 
prostredia 

Nám. Ľ. Štúra 1 

812 35 Bratislava 

Vá! list črslo / zo dňa: Nakl črslo: Vybavuje I linka Prelov: 

OHAM14125/2011Bs MVDr. T. Bindas 3100210 17.8.2011 

VEC: 


Usmernenie vo veci výkladu pojmu" právnická osoba" - žiadost' o vyjadrenie. 


Mestský úrad Prešov - odbor hlavného architekta mesta, na základe oznamu o spotrebe palív 
za rok 2010, ktoré mestu zaslalo Spoločenstvo vlastníkov bytov v Prešove, vydal rozhodnutie 
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia. 
Voči tomuto rozhodnutiu Spoločenstvo vlastníkov bytov v Prešove podalo odvolanie, kde 

sa nepokladá za právnickú osobu, ktorá by mala v zmysle zákona 401/1998 Z. z. o poplatkoch 
platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia a dôvodí tým, že povinnosť platiť majú len 
právnické osoby oprávnené na podnikanie a nie všetky právnické osoby ako také. 

Z tohto dôvodu odmieta zaplatiť poplatok a žiada vrátiť aj uhradené poplatky za roky 2007, 
2008,2009. 

Preto Vás žiadame o vyjadrenie - usmernenie, či povinnosť platiť poplatky v zmysle § l 
zákona 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia majú všetky právnické osoby 
alebo iba tie ktoré v zmysle príslušných právnych predpisov majú oprávnenie podnikať. 

V § l zákona 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia je uvedené: "Poplatok 
za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len "poplatok") platia právnické osoby a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné 
zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovania ovzdušia, 1) za podmienok 
ustanovených v zákone." 

S pozdravom a úctou 

Príloha: Kópia odvolania SVB Prešov 

Mestský l'Jrad v Preoove 1 Hlavná 731 080 01 Preoov 11 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: meslo.radnica@presov.sklwww.presov.sk 
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ČfslO spitu: 

00110: 

Celkom: 

MESTO PRESOV 
~estiký drad-v~relove 

Reglst. matka: 

Evidenčné čisto do4tej polty: 

lI 
PINt 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 


81235 BRATISLAVA, NÁMESTIE ĽUDOV/TA ŠTÚRA 1 


Mesto Prešov 

Hlavná 73, 

08001 Prešov 

Váš list ~íslolzo dňa Naše ~íslo Vybavuje'. Bratislava 
31002010fMVDr. Bindas 50673/2011 Mgr. J. Hlucháňová 30.08.2011 
17.08.2011 

Vec: Usmernenie vo veci výkladu pojmu "právnická osoba" - Vyjadrenie 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 17.08.2011 doručenej odboru právnych služieb a odvolacích 
konaní Ministerstva životného prostredia SR si Vám vo veci výkladu pojmu právnická osoba 
vo vzťahu k ustanoveniu § l ods. 1 zákona Č. 40111998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
dovoľujeme uviesť nasledovné stanovisko: 

Podľa § 1 ods. 1 zákona Č. 401/1998 z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia poplatok 
za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len ''poplatok'~ platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené 
na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia 
a malé zdrojf! znečisťovania ovzdušia, za podmienok ustanovených v zákone. 

Podľa § 2 pism. j) zákona č. 137/2010 z.z. o ovzduší sa na účely tohto zákona prevádzkovateľom zdroja 
znečisťovania ovzdušia rozumie osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia. 

Podľa § 16 ods. 1 zákona Č. 137/2010 z.z. o ovzduší prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní 
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami 
určenými obcou podla § 17, b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi 
povereným osobám ku stacionárnym zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly 
stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady, c) vykonal' opatrenia na nápravu 
uložené obcou alebo inšpekciou, d) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať 
obvodnému úradu životného prostredia ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje 
potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým 
osobám, e) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu. 

Podl'a § 16 ods. 2 zákona Č. 137/2010 z.z. v ovzduší povinnosti podl'a odseku 1 písm. b) a d) sa 
vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby - podnikatel'ov. 

Jazykovým a logickým výkladom pojmu právnická osoba tak ako ho pouzlva 
§ 1 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia možno dospieť 
k záveru, že zákonodarca zadefinoval ako povinný subjekt všetky právnické osoby, ktoré 
prevádzkujú zdroj znečistenia bez ohľadu nato či vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

1 
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V zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 16 ods. 2 zákona Č. 137/20 l O Z.z. o ovzduší 
zákonodarca zámerne rozlišuje rozsah zákonných povinností fyzickej osoby podnikateľa 
a fyzickej osoby bez podnikateľského oprávnenia, u právnických osôb takéto rozlíšenie 
neuvádza. Uplatnením systematického výkladu oboch uvedených predpisov možno uzavrieť, 
že nie je dôvodné vykladať pojem právnická osoba v § l ods. 1 zákona Č. 40111998 Z.z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia reštriktívne a obmedziť jeho uplatnenie len 
na právnické osoby, ktoré sú podnikateľmi. 

S pozdravom 

~t;;rt RUŽiČ:--
poverený riadením 

odboru právnych služieb 
a odvolacích konaní 

Telefón Fax Internet IČO 

02/59562550 www.enviro.gov.sk 42181810 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 798 na svojom XXII. rokovaní dňa 
16.12.2013 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisova § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
v znení neskorších predpisov ustanovuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 145 
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia mesta Košice 

§ l 

Účel a predmet 


(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,nariadenie") upravuje náležitosti 
oznámenia podľa osobitného predpisu)) a d'alšie podrobnosti vo veciach poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len "poplatok") 
vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len "malý zdroj"), ktorým 
sa poplatok nebude vyrubovať a určuje výšku poplatku. 

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 
a) 	 zdrojom znečisťovania ovzdušia,2) 

stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín 
a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia 
alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá 
znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie; vymedzený je ako súhrn všetkých 
zariadení a činnosti v rámci funkčného celku a priestorového celku 

b) 	 malým zdrojom,3) 
ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu 
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov 
a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého 
zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj 
znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom, 4) 

c) 	 prevádzkovateľom malého zdroja5
) právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na 

podnikanie, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia. 

§2 
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja 

(l) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný 
a) 	 oznámiť každoročne do 15. februára mestu 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 (ďalej len 
"hodnotené obdobie") 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,6) 

l) § 6 ods. 5 zákona Č. 40 1I1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v zneni neskorších predpisov. 

2) § 3 ods. 1 písm. a) zákona Č. 137/2010 Z. z. o ovzduši v zneni neskorších predpisov. 

3) § 3 ods. 2 písm. c) zákona Č. 137/2010 Z. z. 

4) Prlloha Č. 2 k vyhI2ke Ministerstva životného prostredia Č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonävajú niektoré 


ustanovenia zákona o ovzduši 

s) § 2 písm. f) zákona Č. 13712010 Z. z. 

6) § 6 ods. 4 zákona Č. 40111998 Z.z. 
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b) platiť poplatok v súlade s rozhodnutím o výške poplatku podl'a § 4 tohto nariadenia.7) 

(2) Poplatkov á povinnosť nevzniká, ak výška ročného poplatku je menej ako 5 eur. 

§3 
Výška poplatku 

(I) Poplatok sa pre každý malý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do 
výšky 663,87 eura na základe údajov omámených podl'a § 2 ods. I písm. a) tohto nariadenia 
(ďalej len "skutočná spotreba") úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených mečisťujúcich 
látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých mečisťujúce látky vznikajú8

) za podmienok 
ustanovených v tomto nariadení. 

(2) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za 
všetky ním prevádzkované malé zdroje na územi mesta Košice.9

) 

(3) Základný poplatok za malý zdroj je 5 eur, ak v ňom prevádzkovatel' malého zdroja 
za hodnotené obdobie spálil 

a) 0,75 t hnedého uhlia, 
b) 0,85 t ťažkého vykurovacieho oleja, 
c) 1,0 t čierneho uhlia, koksu, biomasy, ľahkého vykurovacieho oleja, dreva, 
d) 25 000 m3 zemného plynu, 
e) 1,0 t nafty alebo 
f) 3 t propán-butánu 
(ďalej len "základná spotreba"). 

(4) Poplatok za malý zdroj podľa § 1 ods. 2 písm. b) sa vypočíta ako násobok 
základného poplatku určeného v odseku 3 a podielu skutočnej spotreby k základnej spotrebe 
uvedenej v odseku 3. 

Vzorec: 
skutočná spotreba [mJ,tj 

poplatokprevádzkovateľa malého zdroja [EUR] = 5 [EUR] * 

základná spotreba [mJ,t] 

(5) Poplatok za malý zdroj podľa § 1 ods. 2 písm. b) sa určuje na základe skutočnej 
spotreby úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených mečisťujúcich látok, uvedených 
v osobitnom predpise, l0) ktoré podliehajú poplatkovej povinnosti. 

(6) Poplatok za skládku odpadu, produktov a surovín za hodnotené obdobie platí 
prevádzkovateľ malého zdroja podľa § 1 ods. 2 písm. b) za: 

a) každých 100 m2 prevádzkovanej plochy pri skládkach surovín, produktov a odpadov 
na odpad, ktorý nie je nebezpečný a to v sume 4 eur 

b) 	 každých 100 m2 prevádzkovanej plochy pri skládkach surovín, produktov a odpadov 
na nebezpečný odpad a to v sume 7 eur. 

7) § l ods. 1 zákona Č. 40111998 Z. z. 
8) § 3 ods. 2 zákona Č. 40111998 Z. z. 
9) § 3 ods. 4 zákona Č. 40111998 Z. z. 
IO) Príloha Č. l a príloha Č. 2 tabul'ka Č. 1 zákona Č. 401/1998 Z. z. 

Príloha č. 3



J 

(7) Poplatok prevádzkovateľa zariadení so spotrebou prchavých látok a náterových 

hmôt za hodnotené obdobie plati prevádzkovateľ malého zdroja podľa § l ods. 2 písm. b) 
tohto nariadenia za každý spotrebovaný kilogram v sume 0,10 eur. 

(8) Prevádzkovateľ čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou podľa počtu 
ekvivalentných obyvateľov (ďalej len "EO"), plati poplatok vo výške: 

a) do 1000 EO za kalendárny rok 10 eur 
b) od 1000 EO do 1500 EO za kalendárny rok 20 eur 
c) od 1500 EO za kalendárny rok 30 eur 

(9) Prevádzkovateľ čerpacej stanice pohonných látok, ktorej projektovaný alebo 
m3skutočný ročný obrat v je od 1 m3/rok aj čerpacích staníc používajúcich skvapalnené 

uhľovodíkové plyny (ďalej len "LPG") a stlačený zemný plyn naftový (ďalej len "CNG"), 
platí poplatok vo výške: 

a) 30 eur za kalendárny rok za naftu 
b) 10 eur za kalendárny rok za LPG a CNG. 

(10) Prevádzkovateľ čerpacej stanice pohonných látok, ktorej projektovaný alebo 
m3skutočný ročný obrat v je menší ako 100 m3/rok okrem čerpacích staníc nafty, 

skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) a stlačeného zemného plynu naftového (CNG), 
platí poplatok vo výške: 

a) 60 eur za kalendárny rok za benzín 

(11) Prevádzkovateľ liehovaru s projektovanou výrobnou kapacitou menšou alebo 
rovnou ako 100 tlrok 100 - percentného liehu, plati poplatok vo výške: 


a) 25 eur za kalendárny rok ak vyprodukoval do SOt, 100- percentného liehu 

b) 50 eur za kalendárny rok ak vyprodukoval nad SOt, 100 - percentného liehu 


§4 

Rozhodnutie o určení výšky poplatku 


(1) Rozhodnutie o určení výšky poplatku vydá Mesto Košice (ďalej len .,mesto"). 
V rozhodnuti určÍ výšku poplatku za príslušný kalendárnt rok a ďalšie podmienky týkajúce 
sa poplatkovej povinnosti prevádzkovatel'a malého zdroja. l) 

(2) Na konanie vo veci určenia výšky poplatku sa vzt'ahuje osobitný predpis. 12) 

§5 
Sankcie 

(1) Za nesplnenie oznamovacej povinnosti uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) tohto 
nariadenia a poplatkovej povinnosti uvedenej v § 2 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia uloží 
mesto prevádzkovatel'ovi malého zdroja pokutu do 663,87 eura.13

) 

(2) Pokutu podľa odseku 1 môže uložiť mesto do jedného roka odo dňa, keď sa 
o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu 
povinnosti došlo. 14

) 

ll) § 6 ods 6 zákona Č. 40111998 Z. Z. 

12) Zákon Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

13) § 8 ods. 3 zákona Č. 40111998 Z. Z. 


14) § 8 ods. 4 zákona Č. 40111998 Z. z. 
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§6 

Spoločné ustanovenia 


(1) Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ malého zdroja povinný zaplatiť 
poplatok v pomemej výške zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie 
prevádzkovania malého zdroja v kalendárnom roku, v ktorom k zániku malého zdroja došlo. 
Prevádzkovateľ malého zdroja oznámi zánik malého zdroja do 15 dní od jeho zániku mestu. 

(2) Poplatok je príjmom rozpočtu mesta. 

(3) Pokuty sú príjmom rozpočtu mesta. 

§7 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzne nariadenie mesta Košice č. 64/2003 o poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia. 

§8 
Účinnosť 


Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2014. 


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH 
primátor mesta Košice 

Zverejnené: 17.12.2013 
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Pnloha k vieobecne záväznému 
nariadeniu~. 145 

Oznámenie údajov potrebných pre ur~enie výiky poplatku za zne~isťovanie ovzduiia 
malým zdrojom na rok .......... ( podľa úd~jov z predchádzajúceho roka) 

v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
v znení neskorších predpisov 

I. Všeobecné údaje: 

Adresa malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
(ďalej len "MZZ"): 

Prevádzkovateľ MZZ (adresa) 

Identifikácia: 
IČO: 

fyzická osoba - podnikateľ o 
právnická osoba o 

Bankové spojenie: 

MZZ- názov technológie, výroby, (skládka 
palív, surovín, energetické zariadenie 
s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW, 
zariadenie technologických procesov apod.) 

Dátum začatia prevádzky 

II. Údaje o malých zdrojov zne~ist'ovania ovzdušia: 

A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 
0,3 MW ďalej uvádza: 

Typ kotla: Príkon: 

Druh paliva: Spotreba paliva [mJ1rok, ti rok] 

Počet prevádzkových hodín malého zdroja: 

B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých 
a stredných zdrojov 

Skutočná kapacita výroby (kg/h, tlrok), skutočná spotreba organických rozpúšťadiel 
(kg/rok), skutočné množstvo spracovaného dreva (m3/rok), 
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Druh výroby: 

Spotreba základných surovín (kg/rok) 
látok, tuhých a iných znečisťujúcich látok 

s uvedením množstva prchavých organických 

Druh znečisťujúcich látok 

C. Prevádzkovateľ čerpacej stanice pohonných látok, skládky palív, surovín, produktov, 
odpadov a zachytených exhalátov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môže 
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie 

Druh a množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok), skutočný ročný obrat 
vel'kosť manipulačnej plochy (m2

) 

v m", 

Druh a hmotnostný tok znečisťujúcich látok (kg/rok) 

Spôsob plnenia podzemných nádrží a plnenia palivových nádrží automobilov 

Oznámenie vyhotovil: 

Predložené dňa: 

Podpis: 

Za správnosť zodpovedá: 
Telefón: 

Podpis: 
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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA NITRY 

2/2000 v znení dodatkov Č. 1,2 


Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 


Mestské zastupiteľstvo v Nitre na základe § 6 a § 11 ods.4 zák. č.369/l990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s § 6, ods. 5 zák. č.401ll998 Z. z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia sa u z nie s lona tomto všeobecne záväznom nariadení 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť mesta Nitry vo veci rozhodovania o poplatku 
za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zák. 
č. 401/1998 Z. z. 

§2 
Základné pojmy 

1. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, (ďalej len" MZZO") sú: 

· technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným výkonom 

do 0,3 MW, 

· ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, a 

stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, 

· plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, 

· skládky palív, surovín, produktov a odpadov ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov 

znečisťovania ovzdušia, 

· iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie. 


2. Prevádzkovateľom MZZO je právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo 

faktickú možnosť prevádzkovať tento zdroj . 


§3 
Poplatková povinnosť 

1. Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov MZZO (lokálne 

kúrenisko), ktoré sú umiestnené v bytoch, obytných domoch, rodinných domoch a v stavbách na 

individuálnu rekreáciu ( pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie), školstvo, zdravotníctvo, 

prevádzky Mesta Nitra. 


2. Poplatok sa nevyrubuje ak : 

· MZZO prevádzkuje mesto Nitra, 

· MZZO prevádzkuje školstvo a zdravotníctvo, 

· MZZO prevádzkujú sociálne a charitatívne organizácie, ktoré o toto požiadajú a ich žiadosť bude 

mestom Nitra schválená. 


3.Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje: 
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a) na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky určenej v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, 

b) na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998 Z.z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených 
znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky 
vznikajú, 

c) 	 ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním 
prevádzkované zdroje v meste Nitra. 

4. Poplatky platené prevádzkovateľom MZZO sú príjmom rozpočtu mesta 

§4 
Náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

1. Údaje o prevádzkovatel'ovi : 
Názov a sídlo prevádzkovateľa 
IČO prevádzkovateľa 
Názov a sídlo prevádzky 
Charakteristika zdroja znečisťovania 
- stacionárne spaľovanie paliva 

umiestnenie zdroja ( súčasť technológie, samostatne stojaci objekt ... ) 
tepelný výkon zdroja 

- technológia 
umiestnenie zdroja (samostatne stojaci objekt ... ) 
druh výroby, činnosti 

Palivo, suroviny 
- celková spotreba, 
- druh a kvalitatívne ukazovatele, 
- počet prevádzkových hodín, 
- druh odlučovacieho zariadenia, 
- účinnosť odlučovacieho zariadenia. 
Meno, adresa, telefón, fax, e-mail, zodpovedného pracovníka 

§5 
Výška poplatku 

1. Mesto Nitra po preskúmaní oznámenia, vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok, výšku a 
termíny splátok a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti. Minimálny ročný poplatok 
je 3,32 €. 
2. Výška poplatku sa určí v zmysle prílohy č.l k VZN Č. 2/2000 v znení dodatku Č. l o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia. 
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§6 

Pokuty 

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti a povinnosti určených v rozhodnutí vydanom mestom Nitra 
uloží toto prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu v zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 40111998 Z.z. 
o poplatkoch za mečisťovanie ovzdušia. 

§7 
Záverečné ustanovenia 

l. Vo všetkých veciach, ktoré upravuje toto nariadenie rozhoduje primátor mesta. 
2. Kontrolu plnenia tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú: 

· zamestnanci mesta Nitry, MsÚ oddelenia životného prostredia a Mestskej polície, 

· členovia výborov mestských častí, 


· členovia Komisie životného prostredia, 

· členovia Komisie pre ochranu verejného poriadku, 

· osoby poverené primátorom mesta Nitry. 


§8 

Toto všeobecne záväzné nariadenie Č. 2/2000 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území 
mesta Nitry bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre, uznesením č.1OS/2000 
MZ dňa, 27.4.2000 a nadobúda účinnosť IS. dňom vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. 16.5.2000. 

Na vydani dodatku Č. 2 k VZN č.212000 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 11.12.2008 
uznesením č. 40012008-MZ a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ 
v Nitre, t.j. 01.01.2009. 

RNDr. Jozef Prokeš, CSc. JUDr. Zuzana Orgoníková 
primátor mesta Nitry prednostka Mestského úradu v Nitre 
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Priloha l. 1 k VZN l. 2/2000 o poplatkoch za znelisťovanie ovzdulia 

výška poplatku pre nasledovné malé zdroje znečisťovania ovzdušia: 

l. Stacionárne spaľovacie zariadenie s ročnou spotrebou palív: 

a) čierne uhlie, koks 3,32 €It 
b) 
c) 

hnedé uhlie, lignit 
drevo 

4,98 €/t 
l,66€/t (prepočet 1 m3-O,1t) 

d) vykurovacie oleje 2,32 €/t 
e) 
f) 

nafta 
zemný plyn 

0,66 €/t 
0,11 €11000,- m3 

2. Prevádzky a technológia výroby s ročnou spotrebou znečisťujúcich látok: 

a) použité náterové hmoty obsahujúce prchavé organické znečisťujúce látky(VOC)33,19 €It 
b) riedidlá 66,39 €It 
c) tuhé znečisťujúce látky zo spracovania dreva 0,0 I €lhod. 
d) tuhé znečisťujúce látky pri výrobe betónových zmesí ( bez použitia cyklónu) 16,60 €It vyr. betónu 
e) skládka palív, sypkého materiálu 0,03 €/t 
f) skládka odpadov 0,03 €/IO t 
g) malé prevádzky s nemerateľným množstvom prašných a prchavých látok paušálna suma 10 € 
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Mesto Bardejov 


Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Bardejov č. 10/1993 

o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 

MUDr. Boris Hanuščak 
primátor mesta 
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č.l011993 o ochrane ovzdušia pred 

znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. 

V záujme trvalého zlepšenia životného prostredia mesta podľa § 11 odst. 4 písmeno gi 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so 

zákonom č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduiia a ktorým sa dopíňa zákon č. 40111998 Z.z. 

(zákon o ovzduií) v znení neskoriích predpisov (24512003 Z.z.; 525/2003 Z.z.) ako aj zákona č. 

401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečist'ovanie ovzduiia v znení neskoriích predpisov (16112001 

Z.z.; 553/2001 Z.z.) schválilo MsZ toto všeobecne záväzné nariadenie: 

ČASŤ I. 


Článok 1 


Vieobecné ustanovenia 


1. Znečisťujúcimi látkami na účely tohoto nariadenia sú tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré 

priamo alebo po chemickej alebo fyzickej zmene v ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou 

nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných 

organizmov, zhoršujú ich životné prostredie, nadmeme ho obťažujú alebo poškodzujú majetok. 

2a) Stacionárne malé zdroje znečist'ovania ovzdušia /d'alej iba MZZO/ sú: 

1. technologické celky, obsahujúce stacionárne zariadenia na spal'ovanie palív so 

súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW, 

2. ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov 

znečisťovania, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovat' 

znečist'ovanie ovzduiia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a iné stavby, 

zariadenia a činnosti znečist'ujúce ovzduiie, ak nie sú súčast'ou vel'kého alebo 

stredného zdroja znečist'ovania. 

2b) Mobilné zdroje znečist'ovania ovzdušia sú definované ako pohyblivé zariadenia so 

spaľovacími alebo hnacími motormi, ktoré znečist'ujú ovzdušie. 

3. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má 

právo alebo faktickú možnosť prevádzkovať tento zdroj. 

4. Poplatník podľa tohto nariadenia je právnická alebo fyzická osoba oprávnená na 

podnikanie, ktorá prevádzkuje MZZO a ktorá nie je oslobodená od platenia poplatku za 

znečist'ovanie ovzdušia týmto nariadením. 

5. Na území mesta Bardejov je zakázané vypal'ovať trávnaté porasty a spal'ovať odpady 

pochádzajúce zo záhrad (s výnimkou malého množstva záhradného biologického odpadu 

v suchom stave). 
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ČASŤ II. 


Článok2a 


Povinnosti prevádzkovatel'ov malých zdrojov znečisťovania 


l. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú povinní: 

aJ uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s podmienkami pre 


prevádzku týchto zariadení, ktoré určia výrobcovia alebo orgány ochrany ovzdušia, pokiaľ 


výrobcovia sprísnia podmienky, určené pre prevádzku týchto zariadení, 


bi umožniť pracovníkom orgánov ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným 


osobám prístup ku zdrojom znečisťovania za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok 


a kontroly zdroja znečisťovania a jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné podklady, 


cl plniť pokyny orgánu ochrany ovzdušia na zaistenie nápravy, 


dl viesť prevádzkovú evidenciu zdrojov znečistenia ovzdu§ia, 


el neprekročiť tmavost' dymu. 


2. Povinnosti podľa odseku 1 písmeno bi a dl sa nevzťahujú na prevádzkovateľov malých zdrojov 

znečisťovania Ilokálne kúreniskol, ktoré sú umiestnené v bytoch, v obytných domoch, v rodinných 

domčekoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu. 

3. Prevádzkovatelia mobilných zdrojov sú povinní dodržiavať ustanovenia § 21 zákona 

č.47812002 Z. z. o ovzdu§i. 

4. V zariadeniach na spal'ovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než je určené výrobcom 

zariadení. 

Článok2b 

Práva a povinnosti orgánu ochrany ovzdušia 

l. Mesto Bardejov ako obec v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia 

pred znečisťovanfm MZZO: 

al podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu, 

bI kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov, 

cl vydáva súhlas na povol'ovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich 

užívanie, 

dl vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý MŽP SR 

uverejňuje vo vestníku, 

el vydáva súhlas na zmeny použivaných palív a surovín, na zmeny technologických 

zariadeni MZZO a na zmeny ich užfvania a na ich prevádzku po vykonaných 

zmenách, 
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fi ukladá prevádzkovatel'om MZZO opatrenia na nápravu, 


gi ukladá prevádzkovatel'om MZZO pokuty, 


hl môže nariadit' obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZZO, 


il môže ustanovit' všeobecne záväzným nariadenim zóny s obmedzením prevádzky 


mobilných zdrojov, 


jl určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie 


2. Mesto Bardejov môže v súhlasoch podl'a ods. 1 určit' podmienky prevádzkovania MZZO. 

3. MsÚ Bardejov môže zakázať spal'ovanie zvyškov zelene (pohrabky, orezávky drevín, 

kompostovatel'né zvyšky) pochádzajúce zo záhrad, ak pôvodca nadmerným zadymovaním 

a zápachom obťažuje svoje okolie (v súlade s článkom 1, ods. 5 tohto nariadenia). 

4. Vykonávatel'om týchto ustanovení je príslušný odborný útvar MsÚ v Bardejove. 

Článok 3 

Poplatky 

1. Za znečisťovanie ovzdušia sú povinní prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania platiť poplatok 

ročnou paušálnou sumou do 663,87 eur. Výška poplatku podľa druhu a množstva je určená v 

tabuľke 1 a 2 Ipríloha č. 2.1 

2. Povinnosť platiť poplatky sa nevzťahuje na fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje 

znečisťovania s tepelným výkonom do 0,1 MW, pokiaľ sa taký zdroj nepoužíva na výkon 

podnikateľskej činnosti. 

3. Prevádzkovatel' MZZO je povinný oznámit' každoročne do 15. februára obci za každý 

MZZO spotrebu palív a surovín, z ktorých znečist'ujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje 

potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečist'ujúcich látok vypustených do ovzdušia za 

uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatfvnych ukazovatel'och palivasurovín, počte 

prevádzkových hodin MZZO a o druhu a účinnosti odlučovacich zariadeni Ipodl'a tabul'ky č. 

1 až 3, v prflohe č. 11. 

4. Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov sú príjmom rozpočtu mesta. Ich použitie je 

účelovo viazané na ochranu životného prostredia mesta a na zabezpečenie výkonu štátnej správy 

ochrany ovzdušia mestom. 

5. V zóne "A" a v zóne "D" lpodľa čl. 41 bude poplatok platený prevádzkovateľom zdroja 

znečisťovania zvýšený o 100 % lpodľa tab. č. ll, ak po 31. 12. 1993 bude používané iné palivo ako 

zemný plyn resp. el. energia. 
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6. Poplatok vyrúbi správca poplatku platobným výmerom. Poplatková povinnosť vmiká dňom, 

ktorý správca poplatku určí v rozhodnutí. 

Článok 4 


Určenie zón obmedzenia prevádzky zdrojov znečist'ovania ovzdušia 


l. Územie mesta Bardejov sa rozdeľuje na tieto zóny obmedzenia Ipriloha č. 2/: 

zóna "A" - územie ohraničené hranicou MPR 

zóna "B" - územie mimo MPR s hranicou priemyselného areálu 

zóna "e" -priemyselný areál 

zóna "Dll - Bardejovské Kúpele 

zóna "E" - mestské časti Bardejovská Zábava, Bardejovský Mihaľov, Dlhá Lúka, Bardejovská 

Nová Ves. 

ČASŤ III. 


Článok 1 


Kontrolné orgány a sankcie 


1. V prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia koná obec v zmysle § 

34 zákona o ochrane ovzdušia. 

2. Kontrola dodržiavania tohto nariadenia sa riadi Zásadami o kontrole. (1) 

3. Sankcie 

a) Pokutu vo výške od 20 eur do 330 eur orgán ochrany ovzdušia uloží 

prevádzkovateľovi malého zdroja znečist'ovania, ak poruší povinnosti tohoto 

nariadenia ustanovené v čl. 2a, ods. 1, písm. bI a dl. 

b) Pokutu vo výške od 33 eur do 3 300 eur orgán ochrany ovzdušia uloží 

prevádzkovateľovi malého zdroja znečist'ovania, ak poruší povinnosti tohoto 

nariadenia ustanovené v čl. 2a, ods. 1, písm. al, cl a el. 

c) Za nesplnenie povinnosti tohoto nariadenia uvedených v článku 3 ods. 3 uloží obec 

prevádzkovateľovi malého zdroja znečist'ovania pokutu do výšky 663,87 eur. 

d) Pokutu možno uložit' do jedného roka odo dňa, keď orgán ochrany ovzdušia zistil 

porušenie povinností, najneskôr však do 3 rokov odo dňa, kedy sa orgány ochrany 

ovzdušia o porušení povinností dozvedeli. 

e) 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 podl'a odsekov 1. a 2., a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na 

nápravu uložené mestom možno uložiť pokutu až do dvojnásobku bornej branice 
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pokút ustanovených v odsekoch 1. a 2. a mÔže nariadit' obmedzenie alebo zastavenie 


prevádzky malého zdroja. 


t) Pokuty sú prijmom mesta. 


4. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruši nariadenie mesta, 

primátor mesta jej mÔže uložit' pokutu do výšky určenej osobitným predpisom 2). 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

Toto nariadenie bolo schválené MsZ dňa 26.2.1993 a nadobúda účinnosť dňa 15.3.1993. 

Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 5.9.1996 a nadobudli účinnosť 

20.9.1996. 

Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 22.12.1999 a nadobudli účinnosť 

7.1.2000. 

Zmeny a doplnky prílohy Č. 4 tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 29.2.2000 a 

nadobudli účinnosť 15.3.2000. 

PÔvodná prfloha č. 1 VZN č. 10/1993 sa nahrádza novou prflohou č. 1, ktorej text tvori 

priloha tejto novely VZN. Doterajšie prflohy č. 2 a č. 4 sa rulia a doterajšia prfloha č. 3 sa 

označuje ako pnloha č. 2. 

Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené uznesenfm č. 60/2004 z XV. 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove zo dňa 29. 4. 2004 a nadobudli účinnost' 15. 

dňom odo dňa ich vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Bardejove. 

Vyvesené dňa: 11.05.2004 

Zvesené dňa: 27.05.2004 

V Bardejove dňa 10.05.2004 MUDr. Boris Hanulčak 
primátor mesta 

I) Vnútroorganizačná smernica Zásady o kontrole 


2) Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskodich predpisov. 
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Príloha č. 1: Tlačivo pre oznámenie o prevádzkovaní malého zdroja znečist'ovania ovzdušia (d'alej iba 
MZZO) spoločne s poučením a s príslušnými tabul'kami potrebnými pre stanovenie výšky poplatku za 
znečistenie ovzdušia. 

V zmysle zákonov o ochrane ovzdušia (40111998; 47812002 v znenf neskorifch predpisov), 
vyhlášky MŽP SR č. 70612002 Z.z. a jej doplnením vyhláškou č. 41012003 Z.z. a všeobecne záväzného 
nariadenia Č. 10/93 O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami Vám predkladáme údaje pre určenie 
výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia: 

1. 	 Názov subjektu (spoločnosti, firmy, podniku) 

Adresa ........................................ . 

IČO ........................................ . 

Tel. kontakt: ....................................... . 

E-mail ........................................ . 


2. 	 Adresa, na ktorej sú MZZO prevádzkované 
Adresa ......................................... 
Tel. kontakt: ...................................... .. 
E-mail ........................................ . 

3. 	 Typ zariadenia (zdroja) ....................................... .. 
Výkon v kW ....................................... .. 
Použité médium (zemný plyn, uhlie, nafta, vykurovací olej, ..., podľa tabuľky Č. l) 

Spotreba média za kalendárny rok, merná jednotka (m3 resp. t) 

3.1. Čiastková výška poplatku; výpočet 

4. 	 Druh uskladňovaného materiálu s možnosťou vznietenia alebo zaparenia (uhlie, drevené piliny, pohonné 
hmoty a pod.) ....................................... .. 
Vel'kosť skládky v m2 	

......................................... 


4.1. Čiastková výška poplatku sa určí podl'a rozlohy z tabul'ky č.2 ........................................ . 


5. 	 Druh čerpacej stanice pohonných hmôt podľa tabul'ky č.3 (poradové číslo, resp. iný druh): 

Spotreba PH za príslušný kalendárny rok v m3 
....................................... .. 


5.1. 	Čiastková výška poplatku; výpočet ....................................... .. 

5.2 Čerpanie a plnenie skvapalnenými uhl'ovodíkmi (LPG) sa spoplatňuje paušálnou sumou 3,3 eur podl'a 
množstva plnenia do 500 000 m3 a 6,6 eur nad 500 000 m3 

• : ...................................... .. 

6. 	 výška poplatku za kalendárny rok ............ je súčtom čiastkových poplatkov 3.1, 4.1,5.1 a 5.2 


.. ........................................ 

Poučenie na vyplnenie oznámenia pre určenie yýšky poplatku za znečistenie ovzdušia 

na území mesta Bardejov 

Údaje vypÍňajú právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a fyzické osoby, ktoré 
nie sú podnikatel'mi, pri ktorých činnosti vzniká povinnosť podania oznámenia o poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia každoročne do IS. februára, podľa § 4 ods. 1 zákona č. 40111998 Z. z. 
o poplatkoch za znečist'ovanie ovzdulia v znení neskorších predpisov. 

Oznámenie sa vypÍňa pre jednotlivé typy malých zdrojov znečistenia ovzdušia podl'a príslušných 
odsekov 3, 4 alebo 5. Do oznámenia môžu byť zahrnuté viaceré nehnuteľnosti (prevádzky) pri ktorých 
vzniká príslušnej osobe táto povinnosť. 

V odseku 3.1 sa vyplní čiastkový výpočet a to súčinom skutočnej spotreby média (103 m3 pre zemný 
plyn alt pre ostatné média) a koeficientom podľa tabul'ky Č. 1. Ak sa zdroj nachádza v zóne "A" alebo v 
zóne "D" , podľa prílohy Č. 2, bude poplatok zvýšený o 100 % , ak je používané iné palivo ako zemný plyn 
resp. el. energia. 
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V odseku 5.1 sa vyplní čiastkový výpočet a to súčinom skutočnej spotreby (m3

) a koeficientom 
z tabuľky č. 3. 

Telefonické informácie na čísle MsÚ Bardejov - odd. ŽP 054/4862163, 
- odd. DaP 054/4862196. 

Tabul'ka Č. 1 Tabul'ka Č. 2 
. h do oPit k odl'a druh I' 	 Poplatok podľa plochy skládky opla o p4 u a VYl onu spa ovacle o zana enla: 

, 

• 

pol Drub paliva eur I 
moj 

Druh spal'ovacieho 
zariadenia podl'a v' konu do 
100 kW 150 kW 100kW 

1. Hnedé uhlie Sk/t 6,30 7,30 8,63 

i l. Čierne uhlie Sk/t 4,97 5,97 6,63 

3. Koks Sk/t 5,31 6,30 7,30 
4. Brikety Sk/t 8,63 9,29 10,29 ! 
5. Drevo Sk/t 3,31 431 5,64 i 

6. Vykurovací olei Sk/t 0,99 199 2,98 • 
7. Nafta Sk/t 1,32 2,32 3,31 
8. Lignit Sk/t 6,30 7,30 8,29 

9. Zemnný plyn Sk/ 
103m3 0,0 0,99 1,32 

luhlia, drevených pilfnl resp. 
skladu Ipohonných hmôt a 
podl. 

P.l Plocha skládky 
vm1 

vý~ka 
poplatku 

v eur 
1. do 100 66,38 
l. od 100 do 250 199 16 
3. od 250 do 500 33193 
4. od 500 do 750 49790 
5. od 750 a vyššie 66387 

Tabul'ka Č. 3 
. t , h h AtPit k th' kéh . 	 h mo: 

Poplatok za m3 predanébo benzrnu v eur 
opla o p4odl'a ec DlC o rl.d enla čerpace.l s aDlce POl 	onnyc 

Kombinácie technického rie~enia lerpacicb stanic
P.l zaiednotlivé rok' Ipobonnýcb hmôt 

1001 10041000 1001 1003 1005 
Rozstrekované plnenie nádrže bez odlučovača 

0,19 I0,14 0,180,12 0,13 0,16(vracania pár), tankovanie vozidiel bez odlučovača 


(bez vracania pár) 

Podhladinové plnenie nádrže bez odlučovača 


1. 

0,10 0,10 0,13 0,14 0,150,11(bez vracania pár), tankovanie vozidiel bez 

odlučovača (bez vracania pár) 


l. 
i 

Podhladinové plnenie nádrže 8 odlučovačom 
009 I0,06 0,06 0,07 0,08 0,08(8 vracaním pár), tankovanie vozidiel bez odlučovača3. ' , 

!
(bez vracania pár) 

Podhladinové plnenie nádrže 8 odlučovačom 


0,020,01 0,01 0,02 0,02 0,024. (8 vracaním pár), tankovanie vozidiel bez odlučovača 


(8 vracania pár) 


Prislu~né vyhlá~ky MŽP SR k ochrane ovzdu~iai 

· č. 12712000 Z.z. o ustanoveni najvllčších pripustných množstiev znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, 

· č. 144 12000 Z.z. o požiadavkách na kvalitu pallv, o vedeni prevádzkovej evidencie a o rozsahu a spôsobe poskytovania údajov 

orgánom ochrany ovzdušia, 

· č. 70412002 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na 

skladovanie, plnenie a prepravu benz inu, 

· č. 70512002 Z. z. o kvalite ovzdušia, 

· č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach 

prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia 


rozptylu emisii znečisťujúcich látok v zneni vyhlášky Č. 41011003 Z. Zo, 


· Č. 6011003 Z.z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a emisné kvóty, 

· Č. 20211003 z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovani a o oprávnenl na meranie emisii a kvality ovzdušia, 

· Č. 408/2003 z.z., o monitorovani emisii a kvality ovzdušia, 

· č.40911003 Z.z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich 

zariadeni, v ktorých sa použlvajú orgl\Ilické rozpúšťadlá Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške MŽP SR č. 409/2003 

Z.z.. (Uverejnené v čiastke č. 19112003). Poznámka: Oprava sa týka § 7 ods. 2 a Prflohy é. 2 bod l., 

· č. 51/2004 z.z., ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisii, obsah údajov a spôsob informovania verejnosti, 

· č. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palivavedenie prevádzkovej evidencie, 

· č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalšich údajov o stacionárnych 

zdrojoch. 
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Jedtove~ 
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, 
M est o s v I D N I K 


Svidník, dňa: 24.2.2005 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník 
číslo 1/2005 

ktorým sa mení a dopíňa VZN mesta Svidník č. 1/2000 

o ochrane ovzduJia a poplatkoch za znelist'ovanie ovzdušia v meste Svidník 


Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku podľa §-6 ods. 1 a §-u 11 ods. 4 písm. gi zákona SNR číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisova v súlade so zákonom NR SR číslo 
478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopiňa zákon NR SR číslo 401/1998 Z.z. o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisova § 6 ods. 5 zákona NR SR číslo 40111998 
Z.z. v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Svidník 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník číslo 112005 

ktorým sa mení a dopíňa VZN mesta Svidník č. 1/2000 

o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znelist'ovanie ovzduJia v meste Svidník 


§1 

Úvodné ustanovenia 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopÍňa všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Svidník číslo 1/2000 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Svidník 
takto: 

§2 

Základné pojmy 

V článku II ods. 2 doterajší text sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 
"Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 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, plochy na ktorých sa vykonávajú práce ktoré 
môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín produktov a odpadov, ak nie sú 
súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne 
znečisťujúce ovzdušie." 
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§3 

Výška poplatkov za znečist'ovanie ovzdušia 

Článok VII sa mení a dopÍňa takto: 
1. V odseku 3, doterajší text sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

al Poplatok za malé zdroje znečisťovania ovzdušia spal'ujúce plynné paliva sa pri ročnej spotrebe 
do 5000 m3 podľa skutočnosti roka predchádzajúceho určuje paušálnou sumou vo výške 
400,- Sk/rok za zemný plyn naftový. 

bi Za každých ďalších aj začatých 1000 m3 ročnej spotreby podľa skutočnosti roka 
predchádzajúceho sa určuje poplatok paušálnou sumou vo výške 100,- Sk/rok za zemný plyn 
naftový. 

cl 	Výška ročného poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia bude vyrubená ako súčet 


poplatku určeného podľa písm. al a bi tohto odseku. 

2. Vypúšťa sa odsek 4. 
3. V odseku 5 sa do textu za slová "čerpacích staníc pohonných hmôt" vkladajú slová "pri 

projektovanom alebo skutočnom ročnom obrate do 100 m3". 
4. Sadzby poplatkov určené v odseku 5 pod písm. al, bi, cl a dl pre rok 2005 platia aj pre ďalšie roky. 
5. V odseku 7, doterajší text sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

Poplatok pre ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov 
znečisťovania, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie 
ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov Idrevené pilinyl ak nie sú súčasťou veľkého 
alebo stredného zdroja znečisťovania a iné stavby, zariadenia a činnosti Ivýrobne betónových zmesíl 
výrazne znečisťujúce ovzdušie sa určuje ročnou paušálnou sadzbou podľa ich umiestnenia 
nasledovne: 
al Obytná zóna: 2 500,- Sk/rok, 
bi Priemyselná zóna: l 500,- Sk/rok 

6. za odsek 7 sa vkladá nový odsek 8, ktorý znie: 
8. Čerpanie a plnenie skvapalnenými uhľovodíkmi (LPG) sa spoplatňuje ročnou paušálnou sumou 

100,- Sk. 

§4 
Účinnosť 

l. Na tomto všeobecne záväznom nariadeni sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku uznesením 
číslo 16 zo dňa 24. februára 2005. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník, v zmysle §-u 6 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta 
od 25.2.2005 do 14.3.2005 a nadobúda účinnosť dňom 15.3.2005. 

Ing. Michal Bar t k o v.r. 
primátor mesta 
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M E s T () s v I o N I K 

Číslo: lJ2((l) Svidník, dňa: 6.9.2000 

Všeobecne záväzné nar~aden~e 

mesta Svidník 

CI CIC.:. 'Jr é"r.~ r::J"",~d"...1 š::J_a a pc::.p1,at..kc::.ch 
~~ ~~~Č~~~CJ"",~r.~~ ~ "'" '2": -::11...-1. Šo:::L ,oa "'" 
IT1~~ -L F! ~..; "'" ::Lclr•.:t:. k 

Mestské zastupitel:stvo vo Svidníku v 7mySle §--u fi ods. 1 a 
!;i-u II odst. 4 písm. g/záknna SNR čísla 369/90 Zb. a 
obecnom zriadení v znen:f neskor'š1.ch predp:ls()v~ zákona SNR 
číslo :lf19/1991 Zb. o ochrane ovzduš1.a pr-ed znf'~č:Lsťujtlcim1. 

lát.kamj /d'alej len zákon o ovzduši/ v znení neskorších 
predpi f:;r IV. zákona SNR i'::(s10 134/1982 Zb. o štát.nej spr'áve 
ochrany ovzdušia v znení ne!',;k:orš:(ch predpisova zákona NR SR 
číslo 4rJl/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
sa uznj psIa na tomt.o všeobecne zé~v;iznom nariadf;:ryť /ďalej len 
nariadf'!nte/ 

Článok I 
Účel a tlvodné ustanovenia 

!. 	r:jpT.,1tl blhLIl I!~H' 'idd"'!,i,l jF< f"1J:hrdll,.'! /'·ivIJtn..'HH'j rwr:wd..r.'n:lla. 
r'w/,r .'1 li) /drilvid Ilhyv,ICpl'IIV IIlF·:!'d,ii <:;v"ichrŕk. c.!C:hr;)r'w 
'!\)7,ill;~da pr'nd ?11I:i".!·,l:UjL:lI:íllll 'l:d~k<lIn:i. Ilbll1l':d7uvar,Jc: p'....(r":jn 
,I/IH i l~rí...II)Vilfril"~ Iv'l',:;U~r:lkrlv jr:hrt/'lfd'i F;I:.nvan:i ii. Ilri':ujtíC'j TlI 

kr'JI ';r i.om ?;lHtijVF~ntf} ;;.>:I'Jf'lr·šov;H'fi d ~':;IJI(:.:1t:;néhn :':d:.avu 
1"'1-;1 ," y ovzdu~j;:i \;plyvnfll 'zdro ,1nv ;:<nei";j.. ť:d.:E:nia 
n,lI;1 ,:,d7aj,:ícJ r:h ~;,l na, 11/C'lIrf 1I1('~I;;L1. 

>'. 	 fnb, Il,:H"jddf,:nl!~ upr •.:lvujt:; pnvtllnn~jt'l pr'{'lvc1dzknVi:lteTov 
mtl~1 'i' II ?r:!t"ujuv 7f11:("j sb:~njB. nA11L:ri LnsL:t n::;;THiIllHITI t) n 

~,pnl r ,'1.11:; pal:Jv .) r';l,Irn~)'(n. :7 ktorých \j~~Tlikdjll Zflf:~i'ťoďtHt~lIj(í.r::j':! 

·1.'í\J d plu::lr'obnl1nLi vn 'fF'ci."If':h pnp'1.1l.kI'JV 7;) l'nl~i",'i,:"itnvanlp 

"V)', 11''','1 il rl/" f,:v,íd?k:I)Vd IJ:'\',,,) llI.cd ýr'h prJr njnv 7nci";i c, l~! !\);'uri čl 
r IV? fI ,:'j'i;J V me~;; 1:1 ~ ~;l.rl dn (k. 

Člé~nok II 
Základné pojmy 

I. 7nr~.'í·d~Lljtlc"jrní l ó,'íLkfWlí, tuhé.. k\)·H>él] nr'! () plynnt'! l/iYky. 
kLot ,', priamo id.I,bcJ po 1I,1';~mtck(~j dlF!bo ľyziklnrll::~J 711H~nl,! '.1 
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,> 

2. 

:1. 

l" 

::'. 

IJV7c!1J-;r dlr,1bn pn spn1upŕ'lnnl:Hé:rT[ r::; tnou 1.1I:.k(:".1 n.f"pr:ti');<~n.l'I"") 
OIJI:',IV')(lIljl) ovzdu'''1;}r.: i'} tým ollro7ujf7.~ 'l]td'HI pu0:';krld'zI.!jP 
7"jŕ'.}'J ic; Tudi. dl,:I'H) u~;t,"ltnýcJI ur 9drrLznIlJ.... .%111 Jr:"!:';ujt': :I ch 
;7'j \Jn!,né pn'J::;trf:,:d:t.I'!. nadm.prTlc hu nbeH~ujtl dlHbo pošknd<!ujLJ 
ma/F'tllk, 
Mo,ľlýlH i zdntJm.I .ITtC' I'" t'.; !.:nvcud.. a oV7dLl~;:Jd -'- b::H:;hnol oq:.ick.~: 
<":!.2:1kv nl;'~';"'lIIU.JI}CF' L'H:':Lnrl.~r "IF,: 7dri.adnrrLa na up.'1.::ľnVdl'li I'!. 
p;')1 r r·;n n\JhtTlI'lym l_t:pr:l ným vyktlnfHII du 0.:2 1"11..1. O!';tdtné 
Lechi !'Jlo',~:i.cké c~,dky n(::~pa1x'taCf,': do kateqfJr'le v(':Tkýc:h 
d 0,,1 r '<:dných zdt'!)jnv 2Tlf:.C:'::I.::;l';flv':H'Ifa. pl.nchy. nn kLor-'ých :::Id 

\.lyIU'I,h/dJ(í pť;k:(::. k Lor·.", IIIÔŽU <:; pr'J:' ,o 1:1 C'J V ''l l: 2Tl(;.~i~::L~.,;ErJva.nj c: 

:IV/Lh-.'j ,:'1. nk] ,\dky p'l l (:') , !3Uľ'Clv"fn prQduktov {Ol odpad/IV" dk 
; l j •• c;lJ ,,(ti"'.'I~d:nu l,)fd'k(:111'l "lll:hn HLr'rn:ltléhu 7e1ľ' n j<i 

>" H':t I' eOV':U'IJ.d dLné t,;Li'Jvby. zar"j ,'H:fr.:,rrld cl 1':':"i.nnoGt:l VÝY'dLT11:,': 

/fH':( !,'.:;ľUjÚCf:'t ov?du~dl-;" 

MIlb illlýtn:i.: zdr'cljllli 7nc:r:;j ~;;t:nvtHd.<l nV:ZI;lušta pnhybJ ,I.VI:" 

Z,lt:l "den:l..t1 f.U :';P,'I J'ovncim:i.. dlf:~hn j nýmf Tilot;or"nrL. k tnr"t~ 
/IIP( \.c;el.lj(í nv;;...du:~:Lf? I'li'ljm,:í C:Pt';f",nt0 mntC1ľ"T1VI~ vn7:.i.,d1.a d 

l j(;1 .pJ L<J" 

Článok III 
Orgán ochrany ovzdušia. jeho oprávnenia c) pov1,nnost,.í 

~"'; Li I I IU !-H'r .!íVLI CI fu::hr ':H'W~ nvzdw~;,i a prlllTa .(.jkon.:.~ 5NF~ i":: • 
;{n!:i/ 1 Cl!::'!l lb. CI ovzdttšJ v Z t1f'?ry( nf:~:;knr ~dt::h pr' ";n1ptsov, 
/,.'iI(I".d SNH č. 1:34/1n92 ZI:'I, o i;i;LHnf;:,j Bpr'Svť~: OclIť' any 
uV7dl.l:~j<:1 v zr!F~ni nl-"lGkclľ l'3J.ch pr'·(-.:dFl':i.,::,nv d 2:.:1.kon,,"I SNf~ r"':. 
:]F;q/I':J~:~n lb. cl t)bE~CrlOm%riadl3nf v zncrrf nE~Gkod~;::f(;ll 

1rW(;~, il i nnv vn vYlTlf~d:?'envch VC:c:i.dCh vykCHh'í..va me~;tCl Sv:Ldn~:fk. 
V ~(ILHj,~: so z,:íkl)llolll ::.'I\II:~ i":. !;:í~;;Wi/~JrJ 711. cl ~':íI'.dln(;:.J ::'i!::>r<.íve 
pr f : ?'i. vel L1'1(') pr'ns tr '.·,di p v 7.1 'I ('1 n f nc:::;kl':.ly:'i'i ch prBdpJsClV ,.\ 
2,5kl 'I" ml SNH i":. ] :~4/!;;J2 Zl.1. u :::f;L.itnf!j :;;~It' .'lve r:u~hr.:,ny 
nV71 h· 'iJ d V ZIl\'::/l f nf~~,.;k Ul" š.ú.;! \ predp l>;nv m€':sto Sv lein i.k ; 
.'l/ d,:,',)<,-\ r:>t:ílllas I kl puvc1 ľnvan:i.I:';) sLavJel:'j mal,ých zdľ'lljnv 

;:TIC("; t :"l t: ovanta, 
bi ~. ,r,tr'I:,lujc~ df.K:trž·ti'lV.Hl1.r~ pU\,JLnnostt r::lľ"ev<1d7kľ'lv~,1t-,f.:.Tov 

III. í lých zdr cr Jov Ltlc',";:i ~.:;t:UV,H!'t ,:1. 

,j ,!lflíH::li:l oPdl:rEtnJ,) n,l ndpr'avu pr'f:':VfldzkO\"!.',lt.eTom nlillých 
;,tr ojov znf:(:Í,utovan L;:lI. k'Lor J. nCj:.lln1a povlllnost~':L 
l.l i i!:?:F·rlt~~i.m zi1k(lf'\Cllll u f)vzdu?'d 11 LymCu nar::Ldden:fm. 

dl 	I iV Lúd.~ poku Ly prevAr.lzku\,1;,d;j··l:om lJkd ýeh zdn:Jjnv 
, i ,e{;'Í.sl:l'IV,HyLd 7d pnr"ušnni I~ pr'i'í.vnych PQv'Í.nnn:'d:j 
l, l (l'f'rlV!,11 ;?',:\kclnolfl 19! H. (Id •• " ;:i 7 <:"1 k • NR ~:m I'::;. 4nl/qn 
/ 7../ 

1':'1 mt"e nar' 1':H:I.Le cll:1!;;LaV('~I"dľ': nl<'llf~hn ;;:droja zru:',,,:'j::iil!ov,HYi, d? 
d I ebu OI;}mf!(:lzentt~ .,jf;::ho prcv;í.d~·ky. 

fi l.. wi'::uje pClLhn1.cnky pr I~ prev;:klzku malých zdrojuv 
'·I,i:d:::ln,·!:ov.'ln:L:.i, 

9/ d,ívo :';;l1hl ;)!,; IV\ r::tnnonLJ nf:~podlďjf::!h''1../ljcF;! stavf::bnému 
1< IIIldi I Lu. k LnrŔ 7f'ltď:r":-í st~u ..ÍIJ dl ehl) lIH"IŽI.l 7.nei~ t:':;'ť,nvd r: 

íl 'zdu~~iF' d ',;!J uVF:ch'~n(~ V ;tfl.,lTI~Hlle. k Lorý ni_' uver('~ji'h,UF: 
" • vH!';;Lnfku TlľÍ.nt!··.;tJ·~r'·"d"vn. 

1,/ í ,"Ol..a Htlhlas fld ZllfHťlV pCH.lžfv~u1ých p,'.\].'íV .ii surov:f:n il nd 

'ml'rlV VYUŽ'lVdn:i •.l: U~chnCll()9jnkýd I 7.lr:iaderd IlldLých 
, 'IrnJnv zncľ:t Fd:ov,lnla . 

I 
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I"h::~" II '::;vidnfk jc: pnv·i.nn(: ·,;pr:C~::d,.Upi"'IIJVdt: jnfur'rn~1c:tF: U 
p ••,IJI:Jr:: lliillyr'll zdr'n,JC1\.1 Ild 71'lf::("':I:;l:u'..'iHIJ I)vzdw~ld. V;;;-dy jf,~ 

F'1Jl,,'j , lIU": inf'nrmUI,i.1C \"Jt-':r'c:jlluut: V pr'fp.,HJn ";!lIU~311VI::J <;"ÍI... u,:'icLe. 

Článok IV 
POlJinnosti, prf'c:vádzkovat.eľov 

P, HVi'Íd7k (lv;\ Lr: li <'I m,ll ýl'h ~dt'-nJnv .?Tlj:·i" l ~:d Pf'II;,) ·,;t:í pov'J,r wrf , 
Pr!' vyr I,hr,_ r:lflV1):.i'Y::. pr 1.'.:Pt'(Jv~~ ;1 prl:cld.!i 7.JrI iu:k:nJ. 
'lý' , ,bknv .1 Hld l t:tr t,r! (Il). k tnrl.: pr J pnu}':(vaní:, v 8pDLrr::be 
d 'I. ,j " , rlťi uk I dddrd 7IW',:i"'i ti' jlJ dl c'bn mr. 7u 7rH:::ľ::'i!:;I~nvd t: 
I I....',' fI,I:"';ll:. II" kd/dy vyrl,h,";). dl1V117' ;,'1, pr'(~F'r dVI;;) i1 

f,'ľ"!.:IV':ljllr,J tHJVi.ll!!y '·)ulít: L)ké ľ''je(:;enilô:. kLnr'é 
;";)1,, 'ZPf:::c.:Ujf"' nellť' dnu UV7du:~; j d • 
VÝI , Ihcuv:U.l. ,cl d. lVUZCl.lVj d ~.il'l plllr! nnJ vyr ;:íb;:~ t: d dnv,:íŽ•.l ť pr c: 
vfj'll,r:IľT1Y LrhH ...} L'lkf'; mnl"íL]rH~: ;'dr'CIJf'~. kl.:cw.? !::-;pír"í.:~"jlí 
p," 1111 i I~nk V FW," f·'r r:YO/ ii {'ml i "l'1f>' 'I 'j mt I. y . 
V ,r i ,I' k.':!" j dl I) II,', !'~",;II'UV'H'dF~ pdl.fv ",;i nC~..;fn(t ;';PdľflVcl e'l né 
".1 i i v,í. I Jí"/ i fr .~'C'rH" výr' ul',cnm /i~r 'j ildfn({. FIť' 'Í.padru': uVH'.lnrH:~~ ,I 
;·:1',1 .. 'r" h'!ť:11f ti.r:knpr"IO:\"I;:'idzkuvých pdr;-l.lIw:Lrov d 

1,1'" j it'd 1;;1<1"1 or'"~d' ľi..7.i1i';llýr':h oj:,'"ľITf:'It[ zar:H',)71:1f;':r":en:.i l'} 

pr, ·,Jd7.ky z/k UjllV ;~ner: i .;tnvanJ <') • 

Pr i vý!'~tavIIF! nových 2.'lr .i.ddc:ní. ktor'!', 1IIi':i::?'U byl: zclrTljnm 
'7r l'"~ 1:;env iln::I. d oV7.dui"';:i"l. cl l f~bo f.!r":i. lIloder'ni"ztic'tt 
.I'" . i VU jt:íc"i ch z,3r"i ar;h:~n:f., Sd muuLn volt I: naj1l3pš:te d(l!i;tupnr" 

1,.:.llnu],(I'J"í.c; !:; pr í hl J;:\dl"ll.d;~rll1 llil J;winw:r"'innnť. výdavkov na 

i, f, nl:J!;!;.,,\r <Hrl (' .l pr lé:v,h:lzk ti . 

I "j,~, '..ré, t: do pr'k~v.hl:;~ky d /:.'tev.:íd7k'lv,lt: zdr'r) je: 7flf,:j"::LstovanJi,\ 

\.) :(j" .3dn pndnrLl"'flk .H1ľi nd pľ'(7'vAd7k u (ychb) ;:ar,,·tadf":n:í 

'.tr!~"llými výrnhCdfll'i ,l V nIJI ..,,:Ir' '. pndm:V'nl<.::mľt LWI",I":nym'l, 

nr . ,j, ',!'unL 'Il :In' drly f ,l)/, •.Iu'~í ol , 

II1T1I';nl1: FW;lcovnfknlll nr"JAnov Dlhr'any nvzdui~d.d d.1r::bo '\;ymit;n 
Uľ'I,lfnnI puver"cným nSI'1b-1m PI'''~(t;,tup ku 7drnjnm 2Tlf!t":i :;tnvanta 
Z,l IJI":elcnn /.i:",b:crľi a mnnž:;;I:Vd ZIICI;;.i.st:Uj(ÍI::icll 1,H.(']k <.'1 

kr"" r' nl y zdr nj.t /11{'::1"''1 Fd:nl,Ji'H'Ii •.'1 il jr:hn pr'f'!'v.:íd7ky .l 
pr ' "tkl ;'1dd l: im pn;:::;:ldnv.:H H'.~: pndk"1 ady () vys~)r·I.J ('ni () . 

{'H; , I lu,"';'Í ,) • 
Vj,,,; I: pr"f~vAdzk f IVIl ("Fi .:Innl -:í LI I I ,:;'drn,jncl. ZIH",!I""! :,; l:nvarri •.1 ,1 

r",J~yl.fl\.Idl: pr (:',;-II.l:::'f1Y1l1 nr (J.~nnlll "r;hrdny n\)/'.:h.l·~.id Líd.ijl", 
k L, 'I yť'h ro?":;"." IH:d:,.Hl!'lVII nT:i./ri ';I.I'f t,<.1f'1 VŠF;'nl:.ll.'" Tlf' 7:l\).17ným 
pr ,'l'Jnym pťF,~(Jp:J ~:;nlll . 

I\Ir·I,Y.'::k('TJI~,t~: u.rr'C'.ný ··,::I,IJr.lf~i·i ;':tlf~i':i!,tuV.'HLLd UVLTh.tš:id /LfTldvn:3l: 

dymll/, 


Pr ';v.:')CIZkL1v.lt;,~l:i.':'1 mob.í]rlýr:;h j~f;lrr,lJov ?TlI,''.i'';'lr::;tov,:u·ľla Hll 

pr II,Jí.nní prnv,jd7knvat d udržiav;ll: L:JJ,:to V 1':,,1l ..'1d('~ G 

p. ,,:!rnt erik .HTli un:':cnYllIi výr Clbt:,'1I111 tých t.o ~~dr J.<'1 dl:>,n:1 d. \.1 

, " I I .,ll:k~ ,; ('m:! ~,rIÝllli .1 i.!IIJ t fJ1 j , 

1', 'v,,'id7kn\.J,lb:]..id fIlnrd. J11ých ;;dr fJjnv 7nf':i";,í~:;t:ovdn Id f':a:íI 

j-'I .'ri nrrf 1." ur '-:':(:nyr;h '1,:,·1'11'1 LA!''!l bF~/ t,Jy7v.lnL.) d nn vlanLJ'lé 
!.:d< lddy ';'1 da t IIV(rrU:. t"'l 'jcl r mnb:Lln'" zdrojI": 
"!l"í'''t''d:ovanid nepn"kr",'':ujIJ uri~l·~rll'; ~:·mJ,!:.rH::: ltm:1ty. 
V I'Ibl"H'>CU:lch vyž"lr~l\lj'h::i (;Il fJGnhl i:rlll (H:hr'anu nV7duil'da sa u 
r·' ;"v,~d7.knv;:tt~(;'I<nv mnbJ lnýclt ,?r:!r'ojIIV zr')Is:i':':tsenvani a 
1/,,', :'/1 l ,lp I,') LrLi t IJsubJLru"r: rc':1 (lly. pn:~v;!'i dLk n\..ii'\ Lc!l 'Í a 
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HH II ' II nýct l 7dr'l'l, jo,v pľ,lvt,nn'( J c:h 
dr..-I ... "t,.\val:. 

(:1.ánQk v 
Oznamovante tldajov a platenie poplatkov 

Pnc·'-'i'1íd7knvabdď md 1(:1'10 zdr-nj.,. k Ln...'ý JI"! pr ,~l.Ini cklJU a ,lHt)!:" 

f'Y7 t r:knu tl','KJbnu nrW'<~vr!l:;:nou na podn·j kard,e JP,! pnv"l,nný 

ki:l;:drwrH'::nf~ dn lrl. febt"u,'ír,J O?Tliílwtt: Mc;!,;t~~kl::-lIIu úr·'':''H:lu vn 

',vl, JtTfku (ida Je potr'f':~br'lf~ 1lOJ :?:j:::;t~I'::lTll'~ '';;kndllvnst ~I, 


I.,lyr"I''''it:':HlI';j .rnE,:i"::i ntu jt:íCf,: j TAtk Y .) () vel:kOfjt t 7drn ja 

r::w ," i.td7knVdrlt~flr.:l v upJ,ynu l nm r"nku il t:n: 

dl Il;lZO\,1 d ~;;Jd"l CI prcvAd.rknv.,d,r,;'ľ':I, 


h/ 'f1;n'kltll <'I 11,:1;, je n JlH)1 ých 7clr'ojclf:h /rl(:~i~:tHi:nvanJ a. J d, 
I !rl2.'OV d s'tdI,I). 

cl mriužnLvn ,3) druh !;pnr.r.',d:10V"HHt:ho pnl::Lva za uplynulý r'ok. 
dl \J'íkon. 

(':/ 'id<lje CI LHGhoeľlo:3:Íckých zar·iiH:lenJach. 

fi t:id,l CI vyľo~.lf,::ných. !:,;kVldnvarlých ;)7.ltldľYipu] ovaných 

I 't' oduk Loch 7.:.1 prc'?dchi'ízajtlct ľ"ok. 
Nar~lkl ade oznáIllF:nýc:h d over"l:::ných llddjov Vydi~ lIles tu 
':;vl,ltlfk r07hndnuLLe, v kl'or'ell11 urč:! výi'!;ku rnj";n(~hn I~HJplatku 
pr <'" !'1d7kova LI" ra midl~hl'J 71k nja zn ;!'Tlf"H'<;"1 st:OViIJTI r. "Ivzdur,'i;, v 
pri' l· fl.íZdjtJI :OTll (nl,,!. '''ý''':kt I .1 b:t'llr(ny :~I,' LH.flk pnplat.ku .1 

f:rdJ ;-, ib' pnl'hlľiHnkyl~ýk.'lJ(lf'(! sa popl.:\tkovt':j prlvtrll'lnst,:i, 
pn '\.';íd.lkovi'ltUľd m.Č11éhn :<~dr'oja. 

Pr-í 7.,:.'írľi ku 7.t:lrnja prf',"véíd?kovab"lľ pov"jnný 7,.'1p] at-tt: 
pnpl il tuk aj ;r d ubdt)b,i"f~ v kt(lľ'nrnzn~::r:J~;t:ov<'l1 oV7duš"iJ!č:: V 
d,HI' 'HI n:lku. 7;:1 týml:;o (íi~':(~'1 om fJ/ndmí dn 1::"'; Lýždňnv :t!'äní k 
7dr,,·ja n lJcla,Je: PIILrf:'bnrf: pre '.tdnnvl~njf': poplatku pnrfJ' a 
flr:I'" -ku l, bod d/ .:'17 fi. 

I"l~" ,ltky d F10kuLy f.lO(:nd, Il"hbl r1i.lrJ,ad(,'ni ct pl'll.pnl-':; 

prI '\hh:l?k (lV., b:': ]'nm III."lll'~h!l ~:rJrnj.c:f :':~Il pri jmnm r"n/pní~: Lu m(':~C; L'l . 


Čl,ánok VI 
Poplatky za zneť';tsťovan1.e ovzdu~ia 

Pnpl/tLnk za :?n,:'Jč"!sto'.liHYlr: ovzduš"i,a pl,al:.,i.l pr"ávnic:ké n::::oby 
,'i I;y:.r lck ,;1 m;:ioby Upť'i:ívn(~né. na plJdrrjk anI u, k t~or (: 
pn,,\),'u:Jzkujt:i Tlldl,ý 71!r'oj 7nf'~i": j f.tcIVi'ln:l a v mHl;;';;I,;) C:;vtdník 
/r.ľ.1 II: jl.~n pr ~:Vi1d7knV.1 Le 1"1.,)1 . 
F~( )i"llÝ FJnp I ,'iLok 7,l 711(;'(:( ri rnV,Hyjt! Ov;;'dHi~;j ..\ prAvnickej ["soby 
tl fY71ck(::j ľl:,oby cJpr.hJncnej rt;') pnchTi,kantf':':. kt:or'.~ 

pn",.id7ku jl':: 111<'11 Ý zdr oj 7nl';:čil.'d:~[)VillTl a l:)vzf:hú~;:La v mB(;tF~ 
~;ví drU:,k p07Cl!~L~~Vd zn nllčLu poplatkov za v~;f:d~ky n1,m 
prj'~',;'idzl<ovanť> !IIfllt5: .:e:drojl~ 7nh·I~:.i.8t:r:Jvanl,a V ITHClste Svtdnik. 
MHf: I cl Svtdrrtk nebudc! pn~ll il {:ok vyr'ubova ť a an:!. nf~budf': 
vy:;', Idov,) 'I:: o2n,).HlI"HT.l f'! n !,';PCI Lrcbm pa1 :(v a sur"'ovJn u.cl 
pri" ','Í,:f:.rknvat;e]'n>j malých hl-lr'njov 2ť'lf:!,"'::1si:nvarri.a ovzduš'!.,'l: 
,II I..- Lon;: pr,,!v,1d2kujf~ mn~d,CI <:;vtdrrfk, jF'hn zar1'lden::u.\ alx!bo 

• ,r'q,H'llz,!ír :::ia ':',r) J.OD % l~li";<H;\:nu me:'lta Sv:ldrrfk. 
h/;dťclvol~r'l'rr;kn ,ll !C;kc,l~'.,;lo~ Zdr 'I ,.H.:lpľd a lTlcr;.ta ";;vi dnJk, 
.":1 ,'lcL.l1ne, t::irkevlu~!, ,:hdr;'.iLClI;."(vru:? a r,tiH.rHé: tW9ilnjZi::\!:113 

mf!r;tf;~ ~;v:1 dnJI<, 
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dl I fc:pelflÝIll výknnnm dn hl. I kW. k Lnff': prev.'idzkujll fY~ť.ir:ké 

r"."I,y. dk ~c:d zdtnJ I'lf;VVI,"f'v,/\ výl.'.lč:llt' rkl pfwlrdl<'tLpľ:·;kIJ 
;~ jlIlIU:':;I:. 

ČJ,ánok VII 
Výška poplatkov za znečlsi::ovanj.f': ovzdušl.a 

/'<'1 '1/;" f~ zdr (J jF:~ ?nf:;r;"LF; ('ovanJA uv:?dLl!~:Jŕ:t !,;P'\ 1'IJj~:w;e pCô'vné 
pili i·, 'l 7,,) k,];?:lýf.:h .\.1 :?tlly;,:,týr :11 lU L 1,10 plrnl r'cH";fll"j 

':1:1/.1 L" ,d,IV ~:;.I ptwlT tt ~'ik LI Lol":nn"" I. i. r nk ," pr"f',;dl:lh~dJ:;~J(!CHhn 
ur' ("':1 í P' 'JI I vý?':k t,: : 
,'II hll':ch~ uhl Lf; lnnn. ';"~/rnk. 


hl r í ':r'nt-! 111111.1': non," :';k Ir nk. 

t,j I l <llTi L 11)11[1, Sk Ir ok .. 

dl k,.k:, 4-nn.'" ~~k Ir nk. 

~,:I bt í kť:,:Ly '17nn. Skhnk. 

ti dll:VO 400. ,., ~:~k/rnk. 


Pnr,'I,ltok 7a ITJdll~ ;['cJrnJn ZfJc:i":<1",::;t:uvani,'l nv?:dušJa ::~pal~uJt:ir:;(': 


kV;lP,,1 rlé p.;ľl.Jv,~ .l:d kdŽdých dJ zdčaLÝch ]1'1 t rCII":lIeJ 

I';pnl f +'y :,d r"'ld'l','l 	 roka 

uľ"f':1t ",~ Vf! vý,~kn! 


<.ll I',d.ký vykuľ'ov'\'."r 11].:;) f,nn. 

h/ I" f L'l :"lUn. <';k /r nl< . 

Pnf.l'I,.tok ;:ra lTIdlf!'; .ldrllj\~ .ITIHi"~t:;:;I:nVťlľdd oV7r:hl~dd :'iF"'l"iujllcf'! 

p]yrnlé pali v<~ Zd IC12'dých ;:~.j 7di"'atýc:h 10nn, ITJ':'S r"ot:nt::J 

:":pn I I "':by ~:;,',l pndľ.1 ,:,ku t,u(;nn:::;k;'j rnk il prcdchi3d7,i'ljllc:nhn 

un"·I.! íe vo vý!~kt:: !~ifl. ,," ';k Irflk 7;~ 7'l!Uný plyn l'lilfb'I..Jý. 


4. 	K pl'I',li,,)Lku Uľf:';r;:nému POd1',l OdtH':kllv 1. ~) d :1 LnllCJLn l"':L'1nklJ 
'.d .\ kaLdýc:h /;l!:.'ll-ýrh :;JCl kW ··:\1i·'tu Lt:;F1{'~'ln{~'hn Výkonu 
>'"r I dkTI1.,"J rlt'" I Pil!": rL" ?!', (1. ':.>k . 
Pllťl', I Lnk pri r!1;?lIych kr:lIllbí.n.:ic:i ;1..-:1'1 b"'f 1111'11:k,'-1!l1 r'j 1,,"'i'!I'IL:l 
'~"rl .I.:r,f! uL.tnJr pn!\1)IHlýi:I, hm(d, /.':.1 l(;lŽdý ;},Í 7:::1t'aLý m"'" 
pr f'" I, IIlf"hu hen/úlI) znlll'odrUJ jl'~ ni'ihr,)! luvrJ kr'jvl<u 7vyšnvanta 
/,lk'l.,dl·l!'~hn pnpldLku ,l v prJ~,)lU~,:,wu"lln kn'J,·ncl.'írnnm r"oku ~';;~ 
pnd I',. ~;,kut(lI"~r)rJ~,L i. r uk.} pr'f;dc'\;jd/':'ljllLF~hn lH"i":ujf~ \JU V\Í!".kl'::: 
dl ť I IZ:';tr"F~koVI5 plnr:.~n:íe fJflt.;lzt":ml"lej 1'l;~dr'~H t'H~Z odll.lčnvt:H"':a 

/1 IC? vr"acan:1 d pi1r I. Lnnkovat'LÍI') voz:i dLel bH? odlui":nvat"'ťl

!I~'~:---'''--'---'-'''-' '-_.~" .._~;~~;_.. ~;~~~.. ·~~"l~~· ~~,;~;;~-- ~)~:~;~~-~r~'~:~'I~:--
II ;;'::::"~-(~'t:nk 7,'1 11l :.~ ."._•• -_••." ... _ .•_ .......- .._.. _ .......,+...,,,....,,, ...__.,,.!"-,_ .. ,--,_.. 


1"r'F~I:ldl'lf"'I,11) b,::I'l" 

4,Hl 4.4Fí:~~. 'Ih Fi. 4E:J fi. nn1 :~·.r.~.l.~_,,_'!....-.:~:~_...._.. ,.._, ",,,,,,,,,,,,-,~-,- .....,_._~._"'-,-

t,i 	I" .. .lIľl.dd:i.. fK1Vf": pln,')n!,'! PCll:!7f:::ITJI·II,~.J nildržc bf'~z CH,:I1,ui":nvaČd 

/1.(1;7 vr' dCiHTi i\ t,'lnk OVil,n:í (~ VO::l"1 di ,.;'1 bltZ odlui~nv.1i"'<\ 

i,npf dLnk ?il ITl''!. 

I .r.::I:I.III(·"O t.F:n, 
J 111.1 \) ';k 

/lnno 2urn 

4fj 4. 'IO 
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l') 

0'1 	 ,,,n:Il.J,ddIrHl\.)!: p,II,,"II.I,· pf... ,:Li"~IfIlIf:'j n;)drŽF' ~,; IJdlL1lv;rlv.ú~':ntll I~, 

'J! ,JCdn(flI pArI, LHlkl1\)dldc vnzid:Jnl br'z odJ,IJl":n\... .:lrv;;.:~ 

fuk 

i ..op'] nLnk ;,Pi) m;'( 
r,:r' er:ltlnf~hn ben, 
/fnu v Sk 

dl r .. n:lh 1 ad'l nnv,'-' pif II '/ d, o' I;JlJd>"I' ')fIIW' j flAdr ;'f:: ~; nd I ut"':, IVdt:nm l!" 
"';H:ttnfm p,'ír'l, !;lflku\)dfrie t)n/idlr;'l !:: or;IlUI':;nv'H::OIiI 

"'ok 

I .oF:;'! d Lok Zd nr:'! 

pr'f!dar"f':'+UJ hen 


I. ,'f I~,I,'L_~,"_~:,I:_._,.,", ...~~.•,_ !2:.~~,f:~, .., 
h.. 	 Pn" Id j mnl~clr'nvl-ď~.J n.dty /'I ,l i:r;rp,H: fch sti'HTi cďLar+, poh'J,.,nýr:h 

l,m01 !'.a rH':spnp] ,,1f:t"II(j/". 
'l. 	 Pnp(,lLok rwc; I'H;\:dl:rH'~ Lr':f:hnnloq'ickf'~' celky nep.:,tr'iac;p dn 

k dl.' " Irk "I f'! vpTkýdl <1 ~:;Lr'ndný(:h zdn) .lov znF!{";:t~ťnvanta. 

plnl'hy. Ikl kl:nrých :::;,1 vykfll\AV,'ljrl prilr:f;:. kt,or"!~~ mô'u 
;'~;I:',li'i·" )tlnVJrt~ znr~i'5tnl:ovarľi(: nV71:luľ:h d. skl<,~dky p.ll :(v. 
!'.a.tr' ,u:Ln. pr odul< tuv .;;) or:lpddnv, dk nt I';'! ~:';ll !~alr":d~"t~nu vF:I'k.ť!ho 
d'ltd"l ~txf::r;lnél,(l zdrf,jd /rll:~r:l::;tflvanj,<1 a tné ·é~tdvby. 

7dr I, Idpn:i d a (-;tnrH:'~";\,l VÝlO> a;;,n(~ ;;'nl,~i:"1 I:UJIJCf! n\)Zduš::i,E'~ ur"r"':J. 
mF':~ ,I, l ~~\)i dn (k (lf!H:~rTIF: j:'odT;l nrnn;>s'l.;va a ·':';knd'ltvo·',d:'i 
"VI, lf Lr:nýnh )'nf:!": i ~'d:'J J,'J(: i elI 1,1 Lnk al.:hn k sf.Hd:xf':bf'! pal'!,,' <'~ 
'::IH"'JJn• .{' kLorý,:I, d:nc,"l~>I:ujl:I .. :r,~ l<lLky v/ly'ikajľi. mi"l>cim.'Unf: 
dn J,.",;h~ky :Jr I oon. -:';1< ľ'r.a':;n,::. 

Článok VIII 

Zr'ušovacie ustanovenie 


,. 	nr,!'1H t:íi:<: tnI IClGL:t tuhLú nal" tadent,J Sd /r"u:~ujp V!~:f'~Ot,,':c'n,7: 

7;h,:í Y'r lf!! n;.lr"i .v'lI,:r1.l..c Tl1!:::;1,;:t :':;vi dn1k r";'r,!;10 1/lq~=!7 7n diíd 
>'7 ",'I';I~::r7 u .It:hr >lnf> n l)7duš:íd prr,'d zllc:i':':t!.;t:ujIJcimt LíUc'1mi, 

r:liinok IX 
IJčinnosť: 

l. Nd t;omt:.n V!':';l':"r'j~n:!cnr:'! 7,,'1ví'i7nnlll nitr-'j adelTí mf'~:;~-t:a sa v zmvs;l(": 
r:j II II I,df'. 4 P"C!:ill1. :0/ 7;Skt)nd ~';NH ,:-:J::,10 3f.!"-1/9('1 Zh. t) 

I fh,', I Willi 2r' l A,;h::1'I f v znf':nJ nf"!:;k oľ"!"';{ch pr'F:dpj sov U?Tli f'-!N lo 
Mf;:·-,I.';kf~: z/H',tup'lb-'ľl':d,\)n vn ;';vldn:rku uzrIF:f:cn{llI i"'(!";]n 
l ::V' 'I iDO:rp ,;liin fi . ~]. ;;:rnnn cl no'lIklblld" !~!l-:':tnr-loHi: dfJnm 

, -, rl, :<Of Jn , 

Ing. Michal Bar ~ k 
prtmá~or' mesta 

l 
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Piano vám dnes dáva pristup k gn~m1m~Dl 

SME 

http://presov.korzar 

Bytové spoločenstvá nechcú platiť daň z kominov 

Tri prešovské spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB) podali podnet na Okresnú prokuratúru v 

Prešove. Odmietajú platiť mestu 165 eur ročne za znečistenie ovzdušia. Myslia si, že radnica 

týmto nárokom voči nim porušuje zákon. 

PREŠOV. Predseda SVB Ekocentrum v Prešove René Polačok hovorí, že chcú, aby prokuratúra preskúma 

všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Prešova urobila nápravu. 

"Tieto poplatky má samospráva právo vyrubiť len podnikatel~kému subjektu zriadenému na podnikanie. 

Naša bytová kotolňa neslúži na také účely. Spoločenstvo je síce právny subjekt, ale určený na správu 

bytov. My ani zo zákona nesmieme podnikať," argumentoval Polačok zo SVB Ekoncentrum na Sídlisku II 

V obnovenom paneláku majú totiž vlastnú kotolňu a tú mesto považuje za malý zdroj znečistenia ovzdu' 

ť.udia sa proti tomu búria aj preto, lebo si vzali úvery, investovali do zateplenia a nových technológií na 

dodávku energie najmä preto, aby ušetrili. 

"Zaťažili sm~ sa dlhom na vela rokov, dali sme do poriadku vzhľad panelákov, šetríme na energii a 

namiesto toho, aby sme získali podporu, z nás chce stále niekto vyťahovať ďalšie peniaze. To nie je fér," 

myslí si Juraj Vaško zo sídliska Sekčov. 

Z roka na rok je čoraz viac bytových domov obnovovaných práve preto, aby predížili ich životnosť a 

zabránili únikom tepla. Je to však za cenu pôžičiek, ktoré rudia musia splácať. Nové poplatky sa im 

nepáčia. 

"VZN mesta sa opiera o zákon 401/1998 Z. z. o ochrane ovzdušia. V paragrafe 1 sa uvádza, že poplato~ 

velké{ stredné a malé zdroje znečistenia ovzdušia platia právnické a fyzické osoby oprávnené na 

podnikanie, a to my nie sme. Teplo nevyrábame{ len dodávame cez vlastný zdroj. Potom sa pýtam{ prec 

ten poplatok nevyrubuje mesto aj rodinným domom{ veď každý má vlastný kotol a dokonca si kúria aj 

tuhým palivom, čo je z hradiska znečistenia horšie ako plyn{ ktorý pri našom výkone produkuje mini mur 

emisií," dodal Ivan Satvár{ predseda SVB-Vl na Mirka Nešpora 29. 

Čo na to radnica? 

Samospráva má právo v tomto prípade udeliť aj výnimky. Niektoré mestá ich uplatnili voči subjektom, 

ktoré sú v ich vlastníctve, správe, prípadne aj voči podnikatelom, ak je miesto ich podnikania zároveň a: 

bydliskom. Zaujímalo nás{ aký názor má na podaný podnet predsedov SVB radnica. 

"Dali sme si Ministerstvom životného prostredia SR vypracovať stanovisko. V ňom sa uvádza, že 

zákonodarca zadefinoval ako povinný subjekt všetky právnické osoby{ ktoré prevádzkujú zdroj znečister 

bez ohľadu na tOl či vykonávajú podnikatel'skú činnosť," citovala zo stanoviska ministerstva hovorkyrla 

.radnice Jana JurČiŠinová. 

http://presov.korzar . sme .sk/clanok _ tlac.asp ?cJ:-:6785024 30.4.2013 
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Dodala, že zákonodarca zámerne rozlišuje rozsah zákonných povinností fyzickej osoby ako podnikatela ( 

fyzickej osoby bez podnikatelského oprávnenia. U právnických osôb takéto rozlíšenie neuvádza. 

"Nie je dôvodné vykladať pojem právnická osoba zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

reštriktívne a obmedziť jeho uplatnenie len na právnické osoby, ktoré sú podnikatel'mi," informovala nás 

záveroch stanoviska z ministerstva )urČišinová. 

Podla nej je VZN o poplatkoch, ktoré mesto uplatňuje voči SVS, v poriadku. 

sa 

nka sa 

Najpravdepodobnejšíe príčíny: 

• Adresa obsahovať preklep. 
• Ak ste klikli na prepojenie, byť už 

Momentálne bez príspevkov 

+ Pridať reakciu 

http://presov.korzar.sme.sklclanok_tlac.asp?cl=6785024 30.4.2013 
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PRIHLÁSENIE 

SME 

http://presov.korzar.sme.sk/c/6923240/podnet-bytovych-spolocenstiev-prokurator-zamietol.html 

Podnet bytových spoločenstiev prokurátor zamietol 

Radnica pripravila novelu Vieobecne záväzného nariadenia (VZN) o poplatkoch za znečistenie 

ovzduiia malými a strednými kotolňami. V návrhu upravila poplatky a určila subjekty, ktorým 

udel'uje výnimky. Bytové spOločenstvá medzi nimi nie sú, hoci o to žiadali. Podali dokonca 

podnet na okresnú prokuratúru. Prokurátor ho preskúmal a odložil ako neopOdstatnený. 

PREŠOV. Štyri bytové spoločenstvá, konkrétne Ekocentrum, Spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) M. 

Nešpora, SVB Mukačevská a SVB Oravská sa na Okresnej prokuratúre v Prešove domáhali preskúmania 

zákonnosti doteraz platného VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 

"Poplatky má mesto právo vyrubovať len podnikateFským subjektom zriadeným na podnikanie. Bytové 

spoločenstvo zo zákona podnikať nesmie, to bola podstata našej výhrady," zdôvodnil podnet predseda SVE 

Ekocentrum René Polačok. 

Mimochodom, ročný poplatok voči mestu za ich bytovú kotolňu bol vyrubený na 169 eur. Okresný 

prokurátor Michal Glevaňák podnet preskúmal a konštatoval, že VZN o poplatkoch bolo zhodné so 

zákonnou úpravou, resp. neodporuje zákonu. 

"Zákonodarca oprávnenie na podnikanie viaže ako podmienku vzniku poplatkovej povinnosti len u 


fyzických osôb," konštatuje sa v stanovisku prokurátora Glevaňáka. 


Predsedovia SVB sú však odhodlaní ďalej pripomienkovať aj novelu VZN. Tá totiž v článku 2 uvádza, že 

pOVinným subjektom je "právnická a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo 

prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečistenia ovzdušia". 

Komu mesto poplatky odpusti? 

Verejnosť by VZN mala pripomienkovať, kedze ho predkladatelia chcú na schválenie predložiť 


zastupitelstvu 16. septembra. 


"Sledujem, kedy návrh vyvesia na verejnej tabuli. Vznesieme pripomienku znova a budeme hl'adať aj 

podporu poslancov, aby sa situácia pre obe strany vyjasnila. Znova opakujem, zo zákona máme zákaz 

podnikať a nepodnikáme. Podl'a nás sa na spoločenstvá poplatok nevzťahuje," reagoval na novú situáciu 

Polačok. Na verejnej tabuli sa návrh VZN objavil len včera. 

Sú v ňom definované aj subjekty, ktorým mesto poplatky odpúšťa. Ide o školy a školské zariadenia, 

ktorých zriaďovatel'om je mesto Prešov, tiež zariadenia sociálnych služieb zriadené alebo založené 

mestom, aj mestské rozpočtové a príspevkové organizácie. 

"Na návrh komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie sa zúžil okruh subjektov, 

ktoré sú oslobodené od poplatkov a úľavy sa už nebudú vzťahovať na školy a zariadenia, ktorých 

zriaďovateFom je cirkev alebo iná právnická či fyzická osoba. Komisia to odôvodnila tým, že tieto školy 
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majú okrem príspevku od štátu aj vlastné zdroje/ uviedol po zasadnutí mestskej rady riaditel' sekcie 

-vnufornefavérejnycti"činnostr~MaróšHandzo. ~ 

Vo VZN sú aj nové sadzby paušálnych poplatkov podľa spotreby paliva a tie sa pohybujú od 34 do 663 eUl 

za rok. 

Webová stránka sa nenašla. 


štvrtok 5. 9. 2013 I Anna Košuthová 
© 2013 Petit Press. Autorské práva slÍ vyhradené a vykonáva Ich vydavatel'. Spravodajská licencia vyhradená. 
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