VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA F I Ľ A K O V O
o ochrane

ovzdušia

pred

znečisťujúcimi

látkami
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove podľa ust.§ 6 zák.SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade s ust.§ 34 zák. č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia , ktorým sa dopĺňa zákon
č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet nariadenia
Nariadenie určuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú malé zdroje
znečisťovania ovzdušia, pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri
obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov znečisťovania ovzdušia, ciele v klvalite vonkajšieho ovzdušia,
pôsobnosť obcí a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrana ovzdušia.
§2
Vymedzenie základných pojmov
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
Zdroj

znečisťovania

toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na:
- technologické celky nepatriaci 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“).

DRUHÁ ČASŤ
KVALITA OVZDUŠIA
§4
Cieľ v kvalite ovzdušia
a prípustná úroveň znečisťenia ovzdušia
1/ Cieľom v kvalite ovzdušia je udržať kvalitu ovzdušia v miestach, kde je kvalita ovzdušia dobrá, a
v ostatných prípadoch zlepšiť kvalitu ovzdušia.
2/ Prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia určujú limitné hodnoty, medze tolerancie, početnosť prekročenia
limitných hodnôt a hodnôt zvýšených o medze tolerancie, depozičné limity, hraničné prahy.
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POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV ZDROJOV
A POVOĽOVANIE ZDROJOV
§5
Všeobecné povinnosti
1/ V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené výrobcom zariadení,
prípadne uvedené v schválenom súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných
opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov alebo uvedené v súhlase orgánu ochrany ovzdušia podľa § 22
ods.1 zákona
2/ Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť malým zdrojom alebo pri modernizácii jestvujúcich
zariadení sa musí voliť najlepšia dostupné technika s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na jej
obstaranie a prevádzku.
§6
Povinnosti prevádzkovateľov malých

zdrojov

1/ Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečistenia v súlade s dokumentáciou a s podmienkami
určenými obcou podľa § 22 zákona,
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku zdrojom
na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im na to
potrebné doklady,
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať mestu údaje, ktorých rozsah ustanoví vykonávací
predpis, a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom
ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,
e) neprekročiť tmavosť dymu,
f) oznámiť zánik malého zdroja znečisťovania do 15 dní mestu, vrátane údajov potrebných pre výpočet
výšky poplatku.
§7
Súhlas orgánu ochrany ovzdušia
1/ Súhlas mesta je potrebný na
a) vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie
b) vykonávanie činnosti uvedených v zozname, ktorý ministerstvo uverejňuje vo vestníku

ŠTVRTÁ ČASŤ
ORGÁNY OCHRANY OVZDUŠIA A ICH PÔSOBNOSŤ
§8
Základné

ustanovenia

Orgánom ochrany ovzdušia podľa § 28 písm. f) zákona a § 5 zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vo vymedzených veciach je Mesto Fiľakovo.
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1/ Mesto Fiľakovo v prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia
a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu ,
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
c) vydáva súhlas na vykonávanie činnosti uvedených v zozname, ktorý ministerstvo uverejňuje vo vestníku,
d) vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich užívanie,
e) vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých
zdrojova a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.
f) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu,
g) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
h) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
i) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
j) mesto v horeuvedených súhlasoch môže určiť podmienky prevádzkovania,

§ 10
Iné správne delikty
1/ Pokutu od 100 Sk do 100.000 Sk uloží mesto alebo inšpekcia prevádzkovateľovi malého zdroja, ak
poruší povinnosti ustanovené v § 5 ods.1/, v § 6 ods.1/ písm. a), c) a e) alebo vykoná činnosť podľa § 7
ods.1/ písm. b) tohto nariadenia.
2/ Pokutu od 500 Sk do 10.000 Sk uloží mesto alebo inšpekcia prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší
povinnosti ustanovené v § 6 ods.1/ písm. b) a d) tohto nariadenia.
3/ 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 odsekov 1/ a 2/ ,
a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené inšpekciou alebo mestom podľa tohto
nariadenia, inšpekcia alebo mesto uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút usanovených
v odsekoch 1/ a 2/ a môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja.
4/ Pokutu mesto môže uložiť do jedného roka odo dňa, keď zistilo porušenie povinností, najneskôr do troch
rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo. Pri určení výšky pokuty prihliada mesto na závažnosť
porušenia povinností.

PIATA ČASŤ
O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
§ 11
Poplatková

povinnosť

1/ Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) platia právnické a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje za podmienok ustanovených v zákone.
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§ 12
POPLATKY
Pre stacionárne zariadenie na spalovanie palív so súhrným menovitím tepelným príkonom nižším ako 0,3
MW, sú poplatky určené nasledovne:
1/ Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív. Pevné, kvapalné a plynné
palivá za každú spotrebovanú 1 tonu, resp. 1 m3 paliva aj začatú:
- Hnedé uhlie

- 160,- Sk/rok

- Čierne uhlie

- 110,- Sk/rok

- Lignit

- 160,-

- Koks

- 30,- Sk/rok

- Uhoľné brikety

- 200,-

Sk/rok

- Drevo a drev.odpad

- 30,-

Sk/rok

- Zemný plyn

-

0,10 Sk/rok

- Drevoplyn

-

0,10 Sk/rok

- Vykurovacie oleje

- 100,- Sk/rok

Sk/rok

2/ Priemyselné spracovanie dreva projektované na kapacitu do 20 m3 dreva za deň
- Piliny /úlet/ za každú produkovanú 1 t , aj začatú

- 100,- Sk/rok

3/ Pre ostatné malé zdroje znečisťovania ovzdušia: výroby nespadajúce do veľkých a stredných zdrojov,
skládky palív, surovín, zachytených exhalátov, tuhého komunálneho odpadu a iné stavby, zariadenia a
činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie /§ 3 odst.2 písm. c) zákona č.478/2002 Z.z. / bude výšku poplatku
určovať Mesto Fiľakovo individuálne podľa nahláseného množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky
vznikajú.
4/ Maximálna výška poplatku ročne je 20.000,-Sk.
5/ Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
6/ Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce a ich použitie je účelovo
viazané na ochranu životného prostredia.
.
§ 13
Platenie poplatkov
1/ Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci 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. Poplatok vypočítaný na základe oznámenia a určený v rozhodnutí mesta je
splatný v zmysle § 12 bod 5 tohoto nariadenia, a hradí sa na účet mesta prevodom z účtu poplatníka alebo k
rozhodnutiu priloženou zloženkou.
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Vyme dzenie zdroj ov, na ktoré sa nevzťahuj e poplatková
p o v i n n o s ť ( § 6 ods.5 zákona č.401/98 Zb.)
a) malé zdroje znečisťovania, ktoré prevádzkuje mesto a mestom zriadené organizácie,
b) malé zdroje zdravotníckych a školských zariadení,
c./ sociálne a charitatívne organizácie,
d./ malé zdroje, ktoré prevádzkujú právnické a fyzické osoby, ak sa zdroj nevyužíva na podnikanteľskú
činnosť,
e./ čerpacie stanice pohonných hmôt, ktoré boli uvedené do prevádzky po 31.3.1998 - ako nové zdroje
znečisťovania.
§ 15
POKUTY
1./ Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti môže byť prevádzkovateľovi malého zdroja uložená pokuta do
20.000,-Sk.
2./ Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa kedy sa mesto o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr do
troch rokov odo dňa keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri určení výšky pokuty prihliada mesto na
množstvo a obsah vzniknutého znečistenia ovzdušia a závažnosť porušenia povinností.
3/ Pokuty uložené podľa odseku 1/ tohoto nariadenia sú príjmom obce.

§ 16
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
zo dňa 15.3.2000
§ 17
Toto všeobecne záväzné nariadenia mesta Fiľakovo bolo schválené MZ, dňa 15.4.2004 a nadobúda
účinnosť po 15 dní od zverejnenia.

Jozef A g ó c s
primátor mesta

Použité všeobecne záväzné predpisy v ochrane ovzdušia
-----------------------------------------------------------------Zbierka zákonov č.32/1995
- úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady z 26.2.1992 č.134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany
ovzdušia, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom NR Slovenskej republiky z 26.5.1994
č.148/1994 Z.z., zákona NR SR č.256/1995 Z.z., zákona NR SR č.222/1996 Z.z., zákona č.76/1998 Z.z. a
zákona č.393/1998 Z.z.
-----------------------------------------------------------------Zbierka zákonov č.309/1991
- zákon o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami /zákon o ovzduší/
+ zákon č.218/1992
- ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.309/1991 o ovzduší
+ v znení zák.NR SR č.148/1994 Z.z. a zákona NR SR č.256/1995 Z.z.
+ zákon č.92/1996
- ktorým sa vykonáva zákon č.309/1991 v znení neskorších predpisov
+ zákon č.393/1998
- ktorým sa mení a dopĺňa z.č.309/1991 v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona SNR
č.134/1992 Zb. o štátnej správe ochr.ovzdušia v znení neskorších predpisov
-----------------------------------------------------------------Zbierka zákonov č.401/1998
- zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia /platný od 1.januára 2000/.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené MZ vo Fiľakove dňa 25. februára 2000 a nadobudlo
účinnosť dňa ........... 2000.

technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov , lom alebo iná plocha
s možnosťou zaparnia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba , objekt, zariadenie a
činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie (ďalej len „stacionárny zdroj“); vymedzený je
ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku nepatriaci do
kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu
é
celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spa- ľovanie palív s tepelným vykonom do 0,2 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, a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne
znečisťujúce ovzdušie.

