MESTO KEŽMAROK

Všeobecne záväzné nariadenie
mestského zastupiteľstva
číslo 6 /2003

O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
na území mesta Kežmarok

K e ž m a r o k, december 2003

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 4 odst.3 písm.g) a § 6 odst.1 zákona č.
369/90 O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 478/2002 Z.z. O
ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) sa uznieslo a vydáva
pre katastrálne územie mesta Kežmarok toto

Všeobecne záväzné nariadenie
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
na území mesta Kežmarok
Základné ustanovenia
§1
Pôsobnosť nariadenia
Nariadenie ustanovuje práva a povinnosti orgánov mesta Kežmarok pri ochrane
ovzdušia pred vznášaním znečisťujúcich látok a povinnosti právnickych a fyzických
osôb prevádzkajúcich malé zdroje znečisťovania a určuje výšku poplatku za
znečisťovanie ovzdušia. prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

§2
Vymedzenie základných pojmov
1.vonkajším ovzduším je okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných
priestoroch (ďalej len „ovzdušie “)
2. znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo
nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo
životné prostredie
3. Malým zdrojom znečisťovania sú technologické celky nepatriace do kategórie veľkých
zdrojov a stredných zdrojov, 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
(ďalej len „malý zdroj “).
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4. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania na účely tohto nariadenia je právnická,
podnikajúca fyzická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo faktickú možnosť
prevádzkovať tento zdroj.

§3
Povinnosti právnických, podnikajúcich a fyzických osôb

1. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú povinní:
a)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s
podmienkami určenými obcou podľa § 22, ( §20 zák. č. 478/2002 Z.z. )
b) umožniť pracovníkom orgánov ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi
povereným osobám prístup ku zdrojom znečisťovania za účelon zistenia množstva
znečisťujúcich látok a kontroly zdroja znečisťovania a jeho prevádzky a predkladať im
na to potrebné podklady.
Rešpektovať oprávnenia osôb vykonávajúcich štátny dozor vo veciach ochrany ovzdušia ( § 9
zákona č.32/1995 ):
Osoby vykonávajúce štátny dozor podľa § 7 a 8 zákona č.32/1995 sú pri plnení svojich
povinností oprávnené vstupovať na pozemky, do podnikov, zariadení a
objektov, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov, ďalej vykonávať
potrebné zistenia, požadovať potrebné informácie, podklady a nazerať do príslušných
dokladov. Právnická osoba a fyzická osoba je povinná zabezpečiť na požiadanie osôb
vykonávajúcich štátny dozor potrebné sprevádzanie.
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať príslušným
orgánom ochrany ovzdušia údaje, ktorých rozsah ustanoví Ministerstvo ŽP
všeobecne záväzným právnym predpisom,
e) neprekročiť určený stupeň znečisťovania ovzdušia ( stanovuje tmavosť dymu).
2. Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú na právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené podnikať.
3. Ak sú právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, oznámiť každoročne
do 15. februára Mestu Kežmarok za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív
a surovín, z ktorých znečisťujúce látky a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a
škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a
kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja
znečisťovania a o druhu a účinnosti
odlučovacích zariadení.
4. Žiadatelia podľa povahy veci (prevádzkovatelia, investori, projektanti, výrobcovia
alebo dovozcovia) predkladať Mestu Kežmarok žiadosti o súhlas:
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A) na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania,
B) na zmeny používaných palív a surovín a zmeny využívania technologických
zariadení malých zdrojov znečisťovania,
C) na činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu, ktoré znečisťujú alebo
môžu znečisťovať ovzdušie a sú uvedené v zozname, ktorý sa uverejňuje vo vestníku
Ministerstva ŽP,
D) na výrobu a dovoz zariadení, materiálov a výrobkov, ktoré znečisťujú alebo
môžu znečisťovať ovzdušie a sú uvedené v zozname, ktorý sa uverejňuje vo vestníku
Ministerstva ŽP. (Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania podľa povahy veci
predkladá mestu ako prílohu svojej žiadosti aj ministerstvom ŽP udelený súhlas na
činnosť uvedenú v tomto bode.)
Žiadosť o vydanie súhlasu (ďalej len „žiadosť “) predkladá žiadateľ príslušnému
orgánu ochrany ovzdušia [§ 28 písm.a),e)a f)].Žiadosť okrem všeobecných náležitostí podania
musí obsahovať preukázanie voľ by najlepšej dostupnej techniky a odôvodnenie riešenia
najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia. (§22 ods. 4 zákona 478/2002) a o d b o r n ý
p o s u d o k.
Náklady na odborný posudok podľa § 11 ods. 2 zákona o ovzduší znáša ten, kto
predložil návrh, projekt, opatrenie a žiadosť s dopadom na ovzdušie o vydanie súhlasu.
5. Zaplatiť pri zániku malého zdroja znečisťovania okrem ročného poplatku určeného
za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v
príslušnom roku, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku zdroja.
Na tento účel oznámiť Mestu Kežmarok zánik malého zdroja znečisťovania do 15 dní
od jeho zániku, vrátane údajov potrebných na určenie poplatku za obdobie príslušného roka.
Ak prevádzkovateľ nesplní nahlasovaciu povinnosť, považuje sa za deň zániku zdroja
- d e ň n a h l á s e n i a.
6. Platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia.
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§4
Pôsobnosť Mesta Kežmarok na úseku ochrany ovzdušia
Mesto Kežmarok:
1. Dáva súhlas podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší na umiestňovanie a
povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania.
2. Kontroluje podľa § 34 ods. 1 písm. b) dodržiavanie povinností prevádzkovateľov
malých zdrojov znečisťovania.
3. Ukladá podľa § 27 ods. 1 zákona o ovzduší prevádzkovateľom malých zdrojov
znečisťovania, ktorí neplnia povinnosti uložené im zákonom o ovzduší, týmto všeobecne
záväzným nariadením a ďalšími všeobecne záväznými predpismi upravujúcimi povinnosti pri
ochrane ovzdušia, opatrenia na nápravu.
4. Ukladá podľa § 38 zákona o ovzduší prevádzkovateľom malých zdrojov
znečisťovania za porušenie právnych povinností uložených im zákonom o ovzduší a zákonom
o štátnej správe ochrany ovzdušia a týmto všeobecne záväzným nariadením pokuty.
5. môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja (§ 38 ods.8),.
6. Určuje podľa § 34 ods.2) zákona o ovzduší podmienky pre prevádzku malých
zdrojov znečisťovania.
7. Môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením
prevádzky mobilných zdrojov znečisťovania ( § 34 ods.1 písm. f) .

zóny s obmedzením

8. vydáva súhlas [podľa § 34 ods. 1 písm. e)] na vykonávanie činností uvedených v
zozname, ktorý ministerstvo uverejňuje vo vestníku [§22 ods.1 písm. b)].
9. Dáva súhlas podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o ovzduší na zmeny používaných
palív a surovín a na zmeny využívania technologických zariadení malých zdrojov
znečisťovania.
10. Dáva súhlas podľa § 34 ods.1 písm. h) na výrobu a dovoz zariadení, materiálov
a výrobkov, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie, ( patria do kategórie malých
zdrojov znečisťovania), a sú uvedené v zozname, ktorý sa uverejňuje vo vestníku Ministerstva
ŽP. (Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania podľa povahy veci predkladá mestu ako
prílohu svojej žiadosti aj ministerstvom ŽP udelený súhlas na činnosť uvedenú v tomto bode.)
11. Spolupracuje so Slovenskou inšpekciou životného prostredia najmä pri vydávaní
súhlasov podľa § 34 ods. 1 zákona o ovzduší a pri určovaní limitov podľa § 31 ods. c zákona
o ovzduší.
12. Môže vydať jedným rozhodnutím tomu istému žiadateľovi súčasne niekoľko
súhlasov.
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Poplatky a pokuty za znečisťovanie ovzdušia
§5
Poplatky
1. Poplatok podľa tohto nariadenia platia právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú
malé zdroje znečisťovania, podľa množstva a druhu vypúšťaných látok.
2. Povinnosť platiť poplatky sa nevzťahuje na fyzické osoby prevádzkujúce malé
zdroje znečisťovania s tepelným výkonom do 50 kW, pokiaľ sa taký zdroj
pravidelne nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti.
3. Poplatok vyrubí primátor Mesta Kežmarok.
4. Výška poplatku sa určuje podľa sadzobníka uvedeného v prílohe tohto nariadenia na
základe údajov oznámených podľa § 3 odst.3 alebo odst.5 s prihliadnutím na veľkosť zdroja a
úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo spotrebe palív a
surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
5. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania je povinný zaplatiť poplatok do 15 dní
od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení poplatku.
6. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v meste
Kežmarok.
7. Poplatok sa platí v polročných splátkach vo výške polovice ročného poplatku.
8. Malé zdroje znečistenia, ktoré spaľujú zemný plyn, drevo, drevný odpad (s
výnimkou dreva, drevného odpadu spaľovaného primárnym spôsobom, petrolej, vykurovaciu
naftu, elektrickú energiu sú od poplatku oslobodené. Zároveň sú oslobodené od oznámenia o
poplatkovej povinnosti do doby, pokiaľ pre malé zdroje znečisťovania uvedené v tomto
odstavci, nedôjde k zmene vykurovacieho média.

§6
Pokuty
1. Za nesplnenie nahlasovacej povinnosti uvedenej v § 3 odst. 3 tohto nariadenia a
povinností určených v rozhodnutí Mesta Kežmarok, v ktorom je určený ročný poplatok
prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania, Mesto Kežmarok môže primátor uložiť
prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania pokutu do 20 000,- Sk (663,80 EUR).
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2. Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Mesto
Kežmarok (primátor) o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr do troch rokov od porušenia
tejto povinnosti.
3. Pokutu od 100 Sk (3,30 EUR) do 100 000 Sk (3319,30 EUR) môže mesto
prevádzkovateľovi malého zdroja uložiť, ak poruší povinnosti ustanovené v § 18 ods.2,v § 20
ods.1 písm. a),c)a e)alebo ak vykonáva činnosti podľa § 22 ods.1 písm. b) bez súhlasu obce
a) v zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá, než určené
výrobcom zariadení, na zabezpečenie prevádzky zdrojov znečisťovania alebo uvedené
v súhlase orgánu ochrany ovzdušia,
b) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s
podmienkami pre prevádzku týchto zariadení, určenými výrobcami a v súlade s
podmienkami určenými orgánmi ochrany ovzdušia,
c) alebo ak vykonáva činnosti podľa § 11 odst. 1 písm b) zákona č. 478/2002 Z.z.
v znení nasledujúcich predpisov t.j. činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu, ktoré
znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie a sú uvedené v zozname, ktorý sa
uverejňuje vo vestníku ministerstva bez súhlasu orgánu ochrany ovzdušia.
4. Pokutu od 500 Sk (16,50 EUR) do 10 000 Sk (331,90 EUR) môže mesto uložiť
prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v §20 ods.1 písm. b) a d).
a) umožniť pracovníkom orgánov ochrany ovzdušia alebo týmito orgámni 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
b) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať príslušným
orgánom ochrany ovzdušia údaje, ktorých rozsah ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným
právnym predpisom
5. Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktoré bola pokuta
uložená podľa odsekov 3 až 4, a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu
uložené orgánom ochrany ovzdušia podľa zákona č. 478/2002 Z.z. v znení nasledujúcich
predpisov, orgán ochrany ovzdušia podľa tohto zákona uloží pokutu až do výšky dvojnásobku
súm určených v odsekoch 3 až 4 tohto paragrafu a môže nariadiť odstavenie zdroja
znečisťovania alebo obmedzenie jeho prevádzky.
6. Pokutu podľa odsekov 3 až 5 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď k
prekročeniu emisného limitu alebo k porušeniu povinnosti došlo. Pri určení výšky pokuty
prihliada orgán ochrany ovzdušia na množstvo a obsah emitovaného znečistenia ovzdušia a
závaznosť porušenia povinnosti.
7. Nesplnenie povinnosti podľa zákona o ovzduší ( zákon č.478/2002 Z.z. v znení
nasledujúcich predpisov), a zákona o štátnej správe ochrany ovzdušia (zákon č.134/1992 v
znení nasledujúcich predpisov) občanom je priestupkom na úseku ochrany životného
prostredia. Za priestupok podľa tohto odseku možno uložiť pokutu do 3 000,- Sk (99,50 EUR)
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§7
Všeobecné ustanovenia
1. Štátnu správu vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia pri malých
zdrojoch znečisťovania zabezpečuje oddelenie územného plánu, životného prostredia
a stavebného konania, Mestského úradu Kežmarok
2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva:
a/ oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania, Mestského
úradu Kežmarok
b/ mestská polícia Kežmarok
3. Na konanie vo veci poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a konanie vo
veciach ochrany ovzdušia podľa tohto nariadenia a ďaľších všeobecne záväzných
právnych predpisov upravujúcich ochranu ovzdušia neustanovuje inak, sa vzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní ( zákon č. 71/1967 O správnom konaní).
Na právne úkony vykonávané orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa
§ 6 písm. a) zákona č.134/1994 v znení nasledujúcich predpisov / súhlas podľa §
11 ods. 1 písm f ) zákona o ovzduší na povoľovanie stavieb malých zdrojov
znečisťovania sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou
ustanovení o miestnej príslušnosti.
4. Poplatky platené prevádzkovateľom sú príjmom rozpočtu Mesta Kežmarok.
5. Súhlas podľa § 4 odst.4 tohto nariadenia je záväzným podkladom pre orgány
vydávajúce podľa iných právnych predpisov rozhodnutia o umiestnení, povolení a
užívaní stavieb, zariadení a činností.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Mestské zastupiteľstvo si vyhradzuje právo toto nariadenie kedykoľvek zmeniť,
doplniť alebo zrušiť.
2. Týmto nariadením sa ruší VZN č.4/2000 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
na území mesta Kežmarok
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie č.4/2003 schválilo Mestské zastupiteľstvo v
Kežmarku na svojom zasadnutí dňa 16.12.2003 uznesením č.178/03.
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Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli
Mesta Kežmarok dňom 1.1.2004.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na pripomienkovanie občanov
dňa 16.12.2003 a zvesené dňa 2.1.2004.
V rámci tejto lehoty neboli voči tomuto nariadeniu vznesené žiadne námietky a pripomienky.
5. Súhlas podľa § 4 odst.4 tohto nariadenia je záväzným podkladom pre orgány
vydávajúce podľa iných právnych predpisov rozhodnutia o umiestnení, povolení a užívaní
stavieb, zariadení a činností.

V Kežmarku , dňa 12.1. 2004

...............................................
Ing. Igor Šajtlava
primátor Mesta Kežmarok
Pri prevode SKK na EUR bol použitý konverzný kurz 30,1260 SKK/1 EUR.
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