č. 2/2016-z01
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 2, § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona
o obecnom zriadení“) a podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia“) sa uznieslo na tomto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE
OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“)
(1) sa vzťahuje na prevádzkovateľov1 malých zdrojov znečisťovania ovzdušia2, ak sú
právnickými osobami alebo fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie3,
(2) upravuje niektoré podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia4 (ďalej len
„poplatku“) prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území mesta
Rožňava a náležitosti oznámenia podľa § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia, určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia, vyčleňuje
malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať a malé zdroje
znečisťovania ovzdušia na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť
vyplývajúca z § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
§2
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia
vo veciach poplatku
(1) Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ malého
zdroja“) je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu Rožňava za každý malý
zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné
na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý
rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových
hodín malého zdroja a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení v rozsahu prílohy č. 1
tohto nariadenia.
1

§ 2 písm. f/ zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (prevádzkovateľom zdroja
znečisťovania je osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia)
2
§ 3 ods. 2 písm. c/ zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (malým zdrojom znečisťovania je 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 alebo stredného zdroja)
3
napr. § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)
4
§ 1 ods. 1 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
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(2) Od oznamovacej povinnosti podľa odseku 1 sú oslobodené malé zdroje:
a) ktorých prevádzkovateľom je mesto Rožňava, mestská rozpočtová a príspevková
organizácia,
b) ktoré sú umiestnené v domovoch
školách,

sociálnych služieb, v materských a základných

c) stacionárne spaľovacie zariadenia so súhrnným tepelným príkonom do 0,035 MW,
d) stacionárne spaľovacie zariadenia s ročnou spotrebou plynného paliva do 5 000 m3.
§3
Spôsob výpočtu a výška poplatku
(1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe oznámených údajov, úmerne k množstvu
a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú.
(2) Sadzby poplatkov:
a) Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0.035 MW do 0.3
MW5 (výška poplatku úmerná spotrebe palív):
Tabuľka č. 1
DRUH PALIVA

v€

tuhé palivo

za každých i začatých 1000 kg

- hnedé uhlie

8,-

- čierne uhlie, koks, uhoľné brikety

6,-

- palivové drevo, drevná štiepka

5,-

- drevené brikety, pelety, biomasa

3,-

kvapalné palivo

5

Poplatok

za každých i začatých 1000 kg

- nafta

6,-

- ľahký vykurovací olej

7,-

KATEGORIZÁCIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV - príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (č. kat. 1. 1 technológia s kapacitou menšou, ako je prahová kapacita pre stredné zdroje, sa začleňuje ako malý zdroj).
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- ťažký vykurovací olej

8,-

- iné kvapalné palivo

9,od 5 000 m3, za každých

plynné palivo

i začatých 5 000 m3
- zemný plyn naftový

3,-

- iné plynné palivo

4,-

b) Ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných
zdrojov6:
Tabuľka č. 2
Ročný
KATEGÓRIA MALÉHO ZDROJA

poplatok
v€

b. 1.

Potravinárska malovýroba
(napr. cukrovary, pivovary, liehovary, konzervárne,
potravinárske mlyny, udiarne, sušiarne, bitúnky a iné ...)

b. 2.

Poľnohospodárska malovýroba
(napr. výkrmne hospodárskych zvierat ....)

b. 3.

75,-

Priemyselná malovýroba
(napr. výroba betónu, malty a iných stavebných materiálov
...)

6

50,-

100,-

KATEGORIZÁCIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV - príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ostatné
kategórie okrem č. kat 1.1 - technológia s kapacitou menšou, ako je prahová kapacita pre stredné zdroje,
sa začleňuje ako malý zdroj).
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b. 4.

b. 5.

Iná malovýroba s služby:
1. čerpacie stanice benzínu

40,-

2. autoopravárenstvo – prestriekanie osobných áut

50,-

3. čistiarne odpadových vôd

10,-

4. mechanické spracovanie kusového dreva

100,-

5. mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej
hmoty ako sú piliny, stružliny, triesky, štiepky

75,-

6. spracovanie a povrchové úpravy dreva - laminovanie,
impregnácia, nanášanie náterov a lepidiel

50,-

7. spracovanie a povrchové úpravy plastov

100,-

8. nanášanie lepidiel – lepenie ostatných materiálov,
okrem dreva, výrobkov z dreva a aglomerovaných
materiálov, kože a výroby obuvi

75,-

Ostatné, pod bodmi b. 1 až b. 4 neuvedené malovýroby
a služby

100,-

c) Plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia, skládky palív surovín, produktov a odpadov
Tabuľka č. 3
plocha v m2

prevádzkovanie počas
kalendárneho roka

Ročný poplatok

do 200

do 100 dní

20,-

do 200

do 200 dní

35,-

do 200

Rok

55,-

od 200 (vrátane) do
500

do 100 dní

50,-

od 200 (vrátane) do
500

do 200 dní

85,-

od 200 (vrátane) do
500

Rok

120,-

500 a viac

do 100 dní

85,-

500 a viac

do 200 dní

170,-

500 a viac

Rok

270,-

v€

d) Stavby, zariadenia a činnosti a iné, vyššie neuvedené malé zdroje, znečisťujúce
ovzdušie
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Tabuľka č. 4
stupeň znečistenia

I.
skôr mierny
II.
skôr výrazný

Prevádzkovanie, resp. trvanie
počas kalendárneho roka

poplatok

do 100 dní

60,-

do 200 dní

80,-

Rok

100,-

do 100 dní

100,-

do 200 dní

150,-

Rok

300,-

v€

(3) V prípade zmeny prevádzkovateľa alebo zániku zdroja je poplatok za znečisťovanie
ovzdušia v príslušnom roku priamo úmerný dobe prevádzkovania malého zdroja
v príslušnom roku alebo spotrebe paliva. Na tento účel pôvodný prevádzkovateľ malého
zdroja do 15 dní od vykonania zmeny prevádzkovateľa alebo zániku zdroja podá písomné
oznámenie podľa prílohy 1 nariadenia a súčasne,
a) v prípade zmeny
prevádzkovateľa,

prevádzkovateľa

oznámi

dátum

zmeny

a názov

nového

b) v prípade zániku zdroja oznámi dátum zániku a stručne popíše dôvody zániku.
(4) Ročný poplatok sa za každý malý zdroj zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.
(5) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Rožňava.
§4
Oslobodenie od poplatku
(1) Poplatok sa nevyrubuje za malé zdroje oslobodené od oznamovacej povinnosti podľa § 2
ods. 2 nariadenia.
§5
Platenie poplatku
(1) Poplatok je príjmom mesta.
§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Sankcie za nedodržanie povinností upravených v tomto všeobecne záväznom nariadení
upravujú osobitné predpisy7.
7

§ 8 ods. 3 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom v znení
neskorších predpisov

6
(2) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom schválené Mestským zastupiteľstvom v Rožňave
uznesením číslo 292/2008 zo dňa 10. 12. 2008.
(3) Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa 1. 12. 2016 uznesením
č. 203/2016. Účinnosť nadobúda dňa 1. 1. 2017.
(4) Zmenu tohto nariadenia (vypustenie § 3 ods. 6 a § 5 ods. 2) schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave dňa 28. 9. 2017 uznesením č. 152/2017.

Pavol Burdiga
primátor mesta

7
Adresát:

Príloha č. 1

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
VEC:
Oznámenie údajov o prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia
(ďalej len MZZ)
v roku .............. (v období od ..../..../....... do ..../...../.........)
(§ 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov, § 2 ods. 1 VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi)
I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1.

Prevádzkovateľ MZZ

a/

Názov prevádzkovateľa:

b/

Adresa prevádzkovateľa:

c/

IČO :

d/

Bankové spojenie:

e/

Štatutárny zástupca:

f/

Telefón, kontakt:

2.

Malý zdroj znečisťovania

a/

Názov zdroja:

b/

Technologický popis zdroja:

c/

Adresa zdroja:

d/

Dátum uvedenia MZZ do prevádzky:

3.

Zmena prevádzkovateľa, zánik zdroja

a/

Dátum zmeny prevádzkovateľa

b/

Adresa nového prevádzkovateľa:

c/

Dátum zániku zdroja

d/

Dôvody zániku zdroja

FO oprávnená na podnikanie

PO
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II. PREVÁDZKOVATEĽ STACIONÁRNEHO ZARIADENIA NA SPAĽOVANIE PALÍV
SO SÚHRNNÝM TEPELNÝM PRÍKONOM NIŽŠÍM AKO 0,3 MW ĎALEJ UVÁDZA:

1.

2.

Typ kotlov:

Príkony kotlov:

3.

Súhrnný tepelný príkon kotlov:

4.

Druh použitého paliva:

5.

Spotreba paliva (j. m./rok)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

III. PREVÁDZKOVATEĽ TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV NESPADAJÚCICH
DO KATEGÓRIE STREDNÝCH A VEĽKÝCH ZDROJOV ĎALEJ UVÁDZA:

1.

Kapacita malovýroby ( uviesť
v príslušných jednotkách )

2.

Druh manipulovaných látok, z ktorých
vznikajú znečisťujúce látky

3.

Množstvo manipulovanej látky
(j. m./rok)

4.

Poznámky:
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IV. PREVÁDZKOVATEĽ SKLÁDKY PALÍV, SUROVÍN, PRODUKTOV A ODPADOV,
PLÔCH NA KTORÝCH SA VYKONÁVAJÚ PRÁCE, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBOVAŤ
ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA A INÉ STAVBY, ZARIADENIA A ČINNOSTI
ZNEČISŤUJÚCE OVZDUŠIE ĎALEJ UVÁDZA:
1.

Druh, popis vykonávanej činnosti:

2.

Veľkosť manipulačnej plochy v m2:

3.

Druh manipulovanej, skladovanej látky:

4.

Množstvá manip., sklad. látok (j. m /rok)

V. Ostatné údaje:
1.

Za správnosť údajov uvedených
v oznámení zodpovedá:

2.

Pečiatka:

3.

Dátum vyhotovenia oznámenia:

4.

Popis príloh:

Meno, priezvisko, titul

funkcia

