Mesto Čadca
vydáva na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 2 odst. 2 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Čadca
O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území mesta Čadca
90/2008

§1
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) vymedzuje pojmy a povinnosti
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Čadca a určuje
výšku, spôsob vyrúbenia a spôsob úhrady poplatku za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
§2
Pojmy
1.Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len MZZO) sú:
a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.
b) technologické celky obsahujúce stacionárne piestové spaľovacie motory s nainštalovaným
súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW
c) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov
znečisťovania ovzdušia, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobiť
znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia
a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja, v
zmysle vyhlášky č. 410/2003 Ministerstva životného prostredia SR, medzi ktoré patria
nasledujúce technologické celky:
priemyselnej výroby a spracovania kovov
výroby nekovových minerálnych produktov
chemického priemyslu
nakladania s odpadmi
ostatného priemyslu a zariadení
d) V pochybnostiach o vymedzení zdroja znečisťovania alebo o jeho kategorizácii, rozhodne
príslušný orgán ochrany ovzdušia 1).

2.Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa rozumie:
- právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento MZZO2)
3.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)
4.Emisný limit:
najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky do ovzdušia zo zdroja
znečisťovania, zariadenia alebo inej súčasti zdroja znečisťovania vyjadrená ako:
a) hmotnostná koncentrácia alebo objemová koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových
plynoch
b) hmotnostný tok znečisťujúcej látky za jednotku času
c) hmotnosť znečisťujúcej látky vztiahnutá na jednotku produkcie alebo výkonu
d) emisný stupeň
e) tmavosť dymu 4)
g) emisný limit pre mobilné zdroje znečisťovania možno vyjadriť aj ako množstvo
znečisťujúcej látky vztiahnuté na jednotku dĺžky alebo na definovaný test.5)
§3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
1.Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný:
a)
Oznámiť každoročne do 15. februára Mestu Čadca (MsÚ Čadca) za každý MZZO
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 prevádzkovaných
hodín MZZO a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.6). Platiť základný poplatok za
znečisťovanie ovzdušia, ktorý bude stanovený rozhodnutím Mesta Čadce na základe
oznámenia podaného prevádzkovateľom MZZO (ďalej len poplatok) a prirážku podľa
umiestnenia MZZO (ďalej len prirážku).7)
b)
Poplatok je povinný zaplatiť prevádzkovateľ MZZO do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o určení výšky poplatku za príslušný rok na účet Mesta Čadca
c)
Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s
dokumentáciou a s podmienkami určenými výrobcami na prevádzku týchto zariadení
a v súlade s podmienkami určenými obcou - Mestom Čadca.8).
d)
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 k tomu potrebné doklady.9)
e)
V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené
výrobcom zariadení, prípadne uvedené v súbore technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov znečisťovania, alebo
uvedené v súhlase orgánu ochrany ovzdušia.10)
f)
Vykonať opatrenia na nápravu uložené Mestom Čadca alebo inšpekciou životného
prostredia.11)
g)
Viesť prevádzkovú evidenciu o MZZO a poskytovať príslušným orgánom ochrany
ovzdušia údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia. Viesť evidenciu o nákupe, spotrebe
a kvalite používaných palív
h)
Neprekročiť určený stupeň znečisťovania ovzdušia (tmavosť dymu).

2.Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje:
na tie MZZO, kde základný poplatok stanovený výpočtom podľa § 4 bude nižší ako
3,32 EUR (100,- Sk.)
§4
Stanovenie a vyrubenie poplatku
1.Mesto Čadca preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá
rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečistenie
ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky
týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa MZZO.7) poplatok sa zaokrúhľuje
smerom dole na celé euro (30,1260 Sk),13).
Poplatok pozostáva zo základného poplatku a prirážky.13)
2.Poplatok vyrúbi primátor Mesta Čadca rozhodnutím v správnom konaní v zmysle
osobitných predpisov (zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní)
3. Spôsob výpočtu základného a celkového poplatku:
základný poplatok (Zp) v Sk sa stanoví aritmeticky, ako súčin ročnej spotreby (Rs)
a druhu paliva (Drp) Zp=Drp x Rs
prirážka (Pr) sa stanoví v zmysle § 7
celkový poplatok (Cpo) sa stanoví, ako súčet základného poplatku (Zp) a prirážky (Pr)
v Sk. Cpo= Zp+Pr
4.V prípade, že prevádzkovateľ malého zdroja preukázateľne používa technológiu na zníženie
škodlivosti alebo množstva vypúšťanej látky do ovzdušia, základný poplatok môže byť
percentuálne krátený o preukázané percento zníženia škodlivosti alebo množstva
vypúšťanej látky do ovzdušia.
5.Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v na území mesta Čadca.14)

§5
Výška poplatku
1. Výška poplatku za spotrebu jednotkového množstva palív za obdobie uplynulého roka
prevádzkovateľom MZZO, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným
príkonom nižším ako 0,3 MW sa stanovuje:

Rošt pevný_________________ Drp__________Rošt pohyblivý____________Drp
-

1 t hnedého uhlia 4,979 EUR (150,- Sk) - 1 t hnedého uhlia 5,311 EUR (160,- Sk)
alebo
alebo
1 t čierneho uhlia 3,983 EUR (120,- Sk) - 1 t čierneho uhlia 3,561 EUR (110,- Sk)
alebo
alebo
1 t energetického uhlia 4,315 EUR (130,-Sk)- 1 t energetického uhlia 5,642 EUR
(170,- Sk)
alebo
50 000 m³ zemného plynu 5,9749 EUR (180,- Sk)
alebo
1 t ľahký vykurovací olej
3,3190 EUR (100,- Sk)
alebo
1 t ťažký vykurovací olej
4,6471 EUR (140,- Sk)

2. Výška poplatku za MZZO spôsobujúce znečistenie ovzdušia úletom resp. zápachom
z produktov a exhalátov sa stanovuje:
a) sklady palív a produktov (manipulačné skládky uhlia- podľa výkazu ročného
manipulačného množstva) - 1000 t - poplatok 5,9749 EUR (180,- Sk)
b) čerpacie stanice PHM:
- plnenie bez odlučovania pár
- 1 m³ poplatok 0,1759 EUR (5,30 Sk)
- bez odsávania pár a odlučovania
- 1 m³ poplatok 0,1427 EUR (4,30 Sk)
- s odsávaním a odlučovaním pár
- 1 m³ poplatok 0,0225 EUR (0,680 Sk)
3.Maximálny poplatok sa určuje do výšky 663,87 EUR15) (20.000,- Sk)
§6
Kombinované zdroje znečisťovania
1.Prevádzkovatelia MZZO, ktorí prevádzkujú kombinované zdroje na spaľovanie palív so
spaľovacím zmiešaným médiom platia poplatok pomerovo podľa množstva a druhu
spotrebovaného spaľovacieho média.
§7
Zóny znečisťovania ovzdušia a prirážky
Prevádzkovatelia MZZO, ktorých prevádzkáreň je situovaná na území mesta Čadca platia
základný poplatok a prirážku podľa umiestnenia v jednotlivých zónach podľa prílohy č. 1
k tomuto VZN:16)
a) 1.zóna-prirážka 165 EUR (5.000,- Sk)
b) 2.zóna-prirážka 99 EUR (3.000,- Sk)
c) 3.zóna (na území mesta Čadca mimo zóny 1. a 2.)- prirážka 33 EUR (1.000,- Sk)
Ohraničenie jednotlivých zón je vyznačené v prílohe č. 1 k tomuto VZN.
§8
Použitie poplatkov
1.Poplatky platené prevádzkovateľmi MZZO sú príjmom rozpočtu Mesta Čadca a budú
použité výhradne pre tvorbu a ochranu životného prostredia 17).

§9
Oznámenie o zmenách a o zániku MZZO
1.Pri zániku alebo zmene MZZO je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku podľa
skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom
znečisťoval ovzdušie než došlo k zániku malého zdroja znečisťovania. Za tým účelom oznámi
zánik alebo zmenu malého zdroja znečisťovania do 15 dní príslušnému orgánu ochrany
ovzdušia, vrátane údajov o množstve, druhu a type pôvodného zdroja.18)
§ 10
Sankcie
1. Pokutu vo výške od 16,60 EUR (500,- Sk) do 331,94 EUR (10.000,- Sk) uloží primátor
mesta prevádzkovateľovi MZZO za porušenie ustanovení § 3 ods. 1, pís. e) a h) tohto VZN 19)
2. Za nesplnenie povinnosti uvedených v § 3 ods. 1, pís a) tohto VZN, uloží primátor mesta
prevádzkovateľovi MZZO pokutu do 663,88 EUR (20.000,- Sk.)20)
3. Pokutu vo výške od 3,32 EUR (100,- Sk) do 3319,39 EUR (100.000,- Sk) uloží primátor
mesta prevádzkovateľovi MZZO za porušenie ustanovení § 3 ods. 1, pís. d), f) a g) tohto VZN
21)

4. 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,
podľa § 38, odsekov 6 až 7 zákona 478/2002 Zb a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia
na nápravu uložené Mestom Čadca podľa tohto zákona, Mesto Čadca uloží pokutu až do
dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených podľa § 38, odsekov 6 a 7 zákona 478/2002
Zb a môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZZO.22)
5. Pokuty podľa § 10 možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa obec – Mesto Čadca
o porušení povinnosti alebo ustanovení dozvedela, najneskôr do 3 rokov od ich porušenia.23)
§ 11
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Porušenie ostatných ustanovení sa rieši v zmysle zákona o priestupkoch č. 372/90
Zb.
2. Konverzný kurz je 1 EUR = 30,1260 Sk
3. Zrušuje sa VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov na území mesta Čadca schváleného Mestským zastupiteľstvom
v Čadci 47/2005.
§ 12
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2009.

Ing. Jozef Vražel
primátor mesta

__________________________________________________________________________
Poznámky:
1)
(§ 3, ods. 3 zák. 478/2002 Zb.)
2)
(§ 2, pís. p) zák. 478/2002 Zb.)
3)
(§2, pís. b) zák. 478/2002 Zb.)
4)
(§ 4, ods. 2, zák. 478/2002 Zb.)
5)
(§ 4, ods. 3, zák. 478/2002 Zb.)
6)
(§ 6, ods. 4, zákona č. 401/1998 Zb.)
7)
(§ 6, ods. 6, zák. č. 401/1998 Zb.)
8)
(§ 20, ods. 1, pís. a), zák. č. 478/2002 Zb.)
9)
(§ 20, pís. b) zák. 478/2002 Zb.)
10)
( § 22, ods. 1, pís. d), zák. 478/2002 Zb.)
11)
(§ 20, ods. 1, pís. c) zák. 478/2002 Zb.)
12)
( § 1, ods. 1, zák. 401/1998 Zb.)
13)
(§ 6, ods. 5, zák. 401/1998 Zb.)
14)
(§ 3, ods. 4 zák. č. 401/98 Zb)
15)
(§ 3, odst. 2 zákona č. 401/98 Zb.)
16)
(§ 6, ods. 5, zák. 401/1998 Zb.)
17)
(§ 7, ods. 2, zák. 401/1998 Zb.)
18)
(§ 9 ods. 3 zákona č. 401/98 Zb.)
19)
(§ 38, ods. 7, zák. č. 478/2002 Zb.)
20)
(§ 8, ods. 3, zák. č. 401/1998 Zb.)
21)
(§ 38, ods. 6, zák. č. 478/2002 Zb.)
22)
(§ 38, ods. 8, zák. č. 478/2002 Zb.)
23)
(§ 8, ods. 4, zák. č. 401/1998 Zb.)
___________________________________________________________________________
Zoznam príloh: príloha č. 1

Príloha č. 1
A) 1. zóna
- Námestie Slobody,
- Ul. A. Hlinku od Nám. Slobody po križovatku ul.Pribinovej a Kukučínovej,
- Pribinova ul., Kukučínova ul., pričom hranicu tvorí stred ulice a 1.zóna je smerom do
centra,
- Ul. Slovenských dobrovoľníkov, pričom 1.zóna je smerom do vnútra,
- Ul. Fraňa Kráľa,
- Ul. Palárikova od Nám. Slobody po križovatku s Májovou ul.,
- Ul. 17. novembra od Palárikovej ul. po Okresnú knižnicu,
- Ul.Ľ. Podjavorinskej od križovatky s Rázusovou ul. po bývalý židovský cintorín,
- Ul. Májová od rieky Kysuca po križovatku s Palárikovou ul., pričom hranicu tvorí
stred cesty-1. zóna je do centra,
- Pravý smer rieky Kysuca od Májovej ul. po železničný most,
- Moyzesova ul., Malá ul., Matičné námestie, Štúrova ul., Nábrežná ul.
B) 2. zóna
- Sídliská Žarec, Kyčerka, Sídl. III, Martinkov potok, U Hluška
- Hviezdoslavova ul., Sládkovičova ul., Slovanská cesta, ul. Športovcov, Staničná ul.,
Kysucká cesta
- Hraničné ulice s 1.zónou smerom od centra,
- Ul. A.Hlinku, ul. Ľ. Podjavorinskej, ul. 17.novembra-okrem časti v 1.zóne,
- Areál Nemocnice s poliklinikou na Palárikovej ul.
C) 3.zóna
- ostatné územia mesta Čadca nachádzajúce sa mimo zón 1. a 2.

