Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
Mesto Lipany podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, § 27 zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ovzduší“) ako aj § 6 ods.5 zákona č. 401/1998
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších prepisov, vydáva toto
všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len “VZN”) o ochrane ovzdušia pred
znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania.
Článok 1
Povinnosti prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia
1. Prevádzkovatelia malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len “MZZO”) sú
povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia v
súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými Mestom Lipany,
b) umožniť prístup zamestnancom Mesta Lipany ku stacionárnym zdrojom za účelom
zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly stacionárneho zdroja a jeho prevádzky
a predkladať im potrebné doklady,
c) vykonať potrebné opatrenia na nápravu uložené Mestom Lipany,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia a na
požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia
zamestnancom Mesta Lipany,
e) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu,
f)dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,
g) podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku
stacionárneho zdroja a predkladať mestu potrebné podklady.
Povinnosti uvedené v ods. 1 písm. b) a d) tohto článku VZN sa vzťahujú len na
právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie.
2. Prevádzkovatelia MZZO sú ďalej povinní:
a) oznámiť každoročné najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka Mestu
Lipany za každý malý zdroj znečistenia ovzdušia úplné a pravdivé údaje o spotrebe palív
a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalej 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 MZZO a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení, ktoré sú potrebné pre
určenie výšky poplatku podľa skutočností uplynulého roka (vzor oznámenia je uvedený v
prílohe tohto nariadenia),
b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len “poplatok”) v súlade s
rozhodnutím Mesta Lipany,
c) oznámiť Mestu Lipany zánik resp. zmenu prevádzkovateľa MZZO do 15 dní odo dňa
zániku resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje, potrebné pre výpočet poplatku za obdobie
príslušného roka, v ktorom sa MZZO prevádzkoval.
3. Od povinností uvedených v písm. a) a b) tohto článku tohto VZN sú oslobodené:
a) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkujú fyzické osoby v rodinných a

bytových domoch, pokiaľ nie sú používané na výkon podnikateľskej činností,
b) fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ak miestom ich podnikania je objekt slúžiaci
súčasne na obytné účely tejto fyzickej osoby,
c) prevádzkovatelia zariadení MZZO vo vlastníctve Mesta Lipany.
Článok 2
Poplatky
1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje spaľujúce pevné paliva za
každých aj začatých 10 t spotreby sa určuje vo výške:
a) 30 € za hnedé uhlie, lignit,
b) 25 € za čierne uhlie, koks,
c) 35 € brikety,
d) 20 € drevo.
2. Poplatok za malé zdroje spaľujúce kvapalné palivá za každých aj započatých 10 t
ročnej spotreby sa určuje vo výške:
a) 16,50 €
za ľahký vykurovací olej,
b) 10 €
za naftu.
3. Poplatok za malé zdroje spaľujúce plynné palivá za každých aj započatých 5 000 m³
ročnej spotreby sa určuje vo výške 10 €.
4. K poplatku určenému podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku sa za každých
začatých 25 kW tepelného výkonu zariadenia pripočíta 5 €.
5. Poplatok pre ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných
zdrojov znečisťovania, akými sú plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, plochy pre skládky paliva, surovín, produktov a
odpadov(drevené piliny), ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja
znečisťovania a iné stavby, zariadenia a činnosti (výrobne betónových zmesí) výrazne
znečisťujúce ovzdušie, sa určuje ročnou sadzbou nasledovne:
Čerpacie stanice pohonných hmôt
120€/rok
Čerpacie stanice LPG
50€/rok
2
Skládky fosílnych palív a odpadu do 100 m plochy
50€/rok
2
Skládky fosílnych palív a odpadu nad 100 m plochy
80€/rok
2
Skládky stavebného materiálu do 100 m
25€/rok
2
Skládky stavebného materiálu nad 100 m
50€/rok
Priemyselná výroba betónu, malty a iných stavebných materiálov 100€/rok
Mechanické spracovanie dreva
50€/rok
Autooprava
30€/rok
Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel
25€/rok
Chov hovädzieho dobytka, ošípaných nad 10 ks
80€/rok
Chov oviec nad 10 ks
30€/rok
Iné neuvedené MZZO
20€/rok
8. Poplatok je prevádzkovateľ MZZO povinný uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia Mesta Lipany o poplatku.

9. Od oznamovacej povinností v zmysle tohto VZN sú oslobodené fyzické osoby,
právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie prevádzkujúce MZZO, ktoré sú
oslobodené od poplatku.
Článok 3
Kontrola
Kontrolu dodržiavania povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania a
ostatných ustanovení tohoto VZN sú primátorom mesta poverení:
a) pracovníci Mestského úradu Lipany oddelenia výstavby, stavebného úradu,
b) pracovníci Mestskej polície v Lipanoch,
c) iné osoby, ak ich tým primátor mesta písomne poverí.
Článok 4
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Toto VZN bolo prejednané a schválené na 33. zasadnutí MsZ v Lipanoch dňa
20.3.2014.
2. Po schválení a zverejnení toto VZN nadobúda účinnosť 4. 4. 2014.
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré
bolo prejednané a schválené na 17. zasadnutí MsZ v Lipanoch dňa 25.10.2012 a
nadobudlo účinnosť 1.1.2013.

V Lipanoch 20.03.2014

Ing. Eduard Vokál
primátor mesta

OZNÁMENIE ÚDAJOV POTREBNÝCH PRE VÝPOČET VÝŠKY POPLATKU ZA
ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA NA ROK 20....
(podľa skutočnosti roka 20....)
Podať do 15.02.20….
Prevádzkovateľ malého zdroja (právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na
podnikanie) oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov mestu Lipany tieto údaje potrebné
pre výpočet výšku poplatku za znečistenie ovzdušia:
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľ zroja: ..................................................................................................
Meno, priezvisko / obchodné meno: ............................................................................
Adresa / sídlo spoločnosti: ..........................................................................................
IČO: ............................................................................................................................
Bankové spojenie: .......................................................................................................
Názov zdroja / typ zdroja: ............................................................................................
.....................................................................................................................................
(uviesť: spaľovacie zariadenie, zariadenie technologických procesov, skladovanie …)
Dátum začatia prevádzky: ...........................................................................................

2. ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH
A. Prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia s tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW
uvádza:
Palivo: .........................................................................................................................
Spotreba za rok: ..........................................................................................................
Poznámka: ..................................................................................................................
B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov spadajúcich do kategórie
malých zdrojov znečistenia, ako napr. lakovne, autoopravovne, pílenie dreva, údenie
mäsa a rýb, mlyny,pekárne, spracovanie obilia a pod. uvádza:
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, plôch, na ktorých sa
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iné stavby,
zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie, ako napr. manipulácia s uhlím,
obilím, sypkými materiálmi, ČOV, čerpacie stanice PHM, výkrm dobytka, ošípaných a
hydiny, silážovanie, poľné a spevnené hnojiská, skládky – nádrže močovky a pod.
uvádza:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Oznámenie vypracoval: …....................................... Podpis: ...................................
E-mail/Telefón: ..........................................................................................................
Za správnosť údajov zodpovedá: …....................... Podpis: …....................................
(štatutárny zástupca)
Dňa: …...................................... Odtlačok pečiatky:

Dôvodová správa
Návrh tohto VZN predkladáme z nasledovných dôvodov:
Je potrebné vynechať zákonné citácie v texte VZN a zjednotiť formálnu úpravu s
ostatnými VZN mesta Lipany. Oproti pôvodnému VZN o ochrane ovzdušia a o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia, ktoré sa týmto VZN navrhuje zrušiť sa nemenia sadzby poplatkov a pokút.
Vynechá sa však článok 8 pôvodného VZN, nazvaný spoločné ustanovenia, ktorý
stanovoval, že poplatky a výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu mesta Lipany. Na tejto
skutočnosti sa nič nemení, avšak s ohľadom na skutočnosť, že to stanovuje zákon č.
401/1998 Z.z. O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v § 7 ods. 2 a §8 ods. 5, nie je
potrebné ich uvádzať aj v samotnom texte VZN.
Mesto Lipany plní úlohu orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 27 zákona o
ovzduší v z nasledovne:
a) sa podieľa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov MZZO,
c) vydáva súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb MZZO vrátane ich zmien a
na ich využívanie,
d) vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname uverejňovanom vo
vestníku ministerstva,
e) vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických
zariadení MZZO a na zmeny ich užívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
f) ukladá prevádzkovateľom MZZO opatrenia na nápravu,
g) ukladá prevádzkovateľom MZZO pokuty,
h) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky,
i) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov,
j) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie,
k) v súhlasoch podľa c) až e) môže určiť podmienky prevádzkovania MZZO.
V zákone o ochrane ovzdušia sú definované základné pojmy nasledovne:
Znečisťujúca látka je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo
nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo
životné prostredie, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené
osobitným predpisom.
Zdroj znečistenia ovzdušia je:
a) stacionárny zdroj, ktorý 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 činností v rámci funkčného celku a priestorového celku,
b) mobilný zdroj, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným
hnacím motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie.
Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je ostatný techonologický 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,
skládky palív, surovín produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce
ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.
Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len “prevádzkovateľ”) je
právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo fyzická osoba, ktorá má
právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.
Všeobecné povinnosti prevádzkovateľov MZZO sú v zákone definované nasledovne:

V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené súhlasom
orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia alebo iným integrovaným povolením, alebo
uvedené v dokumentácii zariadenia, ak súhlasom alebo integrovaným povolením nie sú
určené požiadavky na palivo. Výstavba nových stacionárnych zdrojov alebo zmena
jestvujúcich zdrojov sa musí vykonávať najlepšou dostupnou technikou a musia byť
splnené ustanovené požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.
Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v
znení neskorších predpisov: Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj
určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663, 87 eura na základe údajov
oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených
znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú.
Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v
znení neskorších predpisov ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva
zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v
jednej obci.
Oproti textu pôvodného VZN sa vynechalo aj ustanovenie o pokutách, nakoľko tie sú
obsiahnuté v zákone č. 137/2010 o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov

V Lipanoch 20.03.2014

Mgr. Viktória Molnárová
právnička

