
M E S T O     GIRALTOVCE 

Číslo: 31/2008          Giraltovce, 28.11.2008

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Giraltovce o ochrane ovzdušia 
a poplatkoch za znečisťovanie v meste Giraltovce

Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach podľa §-6 ods. 1 a §-u 11 ods. 4 písm. g/zákona SNR 
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 
NR SR číslo 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR číslo 
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 
5 zákona NR SR číslo 401/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov vydáva pre územie 
Giraltovce

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Giraltovce číslo       

ktorým sa mení VZN mesta Giraltovce č. 8/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
v meste Giraltovce  

§ 1 

Úvodné ustanovenia

   Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Giraltovce číslo 8/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Giraltovce takto:

Článok I. 
Účel a úvodné ustanovenia 

1. Cieľom tohto nariadenia je ochrana životného prostredia, ochrana zdravia obyvateľov 
mesta Giraltovce, ochrana ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, obmedzovanie príčin 
a zmierňovanie následkov jeho znečisťovania. Určujúcim kritériom je zastavenie zhoršovania 
súčasného stavu čistoty ovzdušia vplyvom zdrojov znečistenia nachádzajúcich  sa na území 
mesta. 
2. Toto nariadenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia, 
náležitosti oznámenia  o spotrebe palív a surovín, z ktorých vznikajú znečisťujúce látky 
a podrobnosti vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľov malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia v meste Giraltovce.

Článok II.
Základné pojmy

Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
1. Znečisťujúcimi látkami – tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo alebo po chemickej 
alebo fyzikálnej zmene v ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo 
ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozuje alebo poškodzuje zdravie ľudí alebo ostatných 



organizmov, zhoršuje ich životné prostredie, nadmerne ho obťažujú alebo poškodzujú 
majetok.
2. „Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú technologické celky obsahujúce stacionárne 
zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 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 znečisťovania a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.“

Článok III.
Orgán ochrany ovzdušia, jeho oprávnenia a povinností 

1. Štátnu správu o ochrane ovzdušia podľa zákona SNR č. 309/1991 Zb. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov, zákona SNR č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení 
neskorších predpisov a zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov vo vymedzených veciach vykonáva mesto Giraltovce.
2. V súlade so zákonom SNR č. 595/90 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení 
neskorších predpisov a zákonom SNR č. 134/92 zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení 
neskorších predpisov mesto Giraltovce:

a) dáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania,
b) kontroluje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov 

znečisťovania,
c) ukladá opatrenia na nápravu prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania, ktorí 

neplnia povinnosti uložené im zákonom o ovzduší a týmto nariadením,
d) ukladá pokuty prevádzkovateľom malých zdrojom znečisťovania za porušenie 

právnych povinnosti uložených zákonom (§ 8, ods. 3 zák. NR SR č. 401/98 Z.z.)
e) môže nariadiť odstavenie malého zdroja znečisťovania alebo obmedzenie jeho 

prevádzky,
f) určuje podmienky pre prevádzku malých zdrojov znečisťovania,
g) dáva súhlas na činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu, ktoré znečisťujú alebo 

môžu znečisťovať ovzdušie a sú uvedené v zozname, ktorý sa uverejňuje vo vestníku 
ministerstva,

h) dáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na  zmeny využívania 
technologických zariadení malých zdrojov znečisťovania
3. Mesto Giraltovce je povinné sprístupňovať informácie o podiele malých zdrojov na 
znečisťovaní ovzdušia. Vždy je povinné informovať verejnosť v prípade smogovej situácie.

Článok IV.
Povinnosti prevádzkovateľov

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia sú povinní:
1. Pri výrobe, dovoze, preprave a predaji zariadení, výrobkov a materiálov, ktoré pri 
používaní, v spotrebe alebo pri ukladaní znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie, je 
každý výrobca, dovozca, prepravca a predávajúci povinný voliť také riešenie, ktoré 
zabezpečuje ochranu ovzdušia.
2. Výrobcovia a dovozcovia sú povinní vyrábať a dovážať pre vnútorný trh iba také mobilné 
zdroje, ktoré spĺňajú podmienky pre prevoz a emisné limity.



3. 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.
4. Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia alebo pri 
modernizácii jestvujúcich zariadení, sa musia voliť najlepšie dostupné technológie 
s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku.
5. Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s podmienkami na 
prevádzku týchto zariadení určenými výrobcami a v súlade s podmienkami určenými orgánmi 
ochrany ovzdušia.
6. Umožniť pracovníkom orgánov ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným 
osobám prístup ku zdrojom znečisťovania za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok 
a vysvetlenia.
7. Vykonať opatrenia na nápravu, uložené orgánom ochrany ovzdušia.
8. Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať príslušným orgánom 
ochrany ovzdušia údaje, ktorých rozsah ustanovuje ministerstvo  všeobecne záväzným 
právnym predpisom.
9. Neprekročiť určený stupeň znečisťovania ovzdušia (tmavosť dymu)
10. Prevádzkovatelia mobilných zdrojov znečisťovania sú povinní prevádzkovať a udržiavať 
tieto v súlade s podmienkami určenými výrobcami týchto zariadení a v súlade s emisnými 
limitmi.
11. Prevádzkovatelia mobilných zdrojov znečisťovania sú povinní v určených lehotách bez 
vyzvania a na vlastné náklady si dať overiť, či ich mobilné zdroje znečisťovania neprekračujú 
určené emisné limity.
12.   V oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia sa u prevádzkovateľov mobilných 
zdrojov znečisťovania môžu uplatniť osobitné režimy, prevádzkovatelia mobilných zdrojov 
znečisťovania sú povinní ich dodržiavať.

Článok V.
Oznamovanie údajov a platenie poplatkov

1. Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na 
podnikanie je povinný každoročne do 15. februára oznámiť Mestskému úradu v Giraltovciach 
údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťanej znečisťujúcej látky a veľkosti zdroja 
prevádzkovaného v uplynulom roku a to:

a) názov a sídlo prevádzkovateľa,
b) zoznam a údaje o malých zdrojoch znečisťovania, ich názov a sídlo,
c) množstvo a druh spotrebovaného paliva za uplynulý rok,
d) výkon,
e) údaje o technologických zariadeniach,
f) údaje o vyrobených, skladovaných a zmanipulovaných produktoch za 

predchádzajúci rok.
2. Na základe oznámených a overených údajov vydá mesto Giraltovce rozhodnutie, v ktorom 
určí výšku ročného poplatku prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia 
v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa 
poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
3. Pri zániku zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť poplatok aj za obdobie v ktorom 
znečisťoval ovzdušie v danom roku. Za týmto účelom oznámi do 6 týždňov zánik zdroja 
a údaje potrebné pre stanovenie poplatku podľa odseku I, bod a) až f).
4. Poplatky a pokuty podľa tohto nariadenia platené prevádzkovateľom malého zdroja sú 
príjmom rozpočtu mesta.



Článok VI. 
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania v meste Giraltovce (ďalej len 
prevádzkovatelia).
2. Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej 
na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia v meste Giraltovce 
pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania 
v meste Giraltovce.
3. Mesto Giraltovce nebude poplatok vyrubovať a ani nebude vyžadovať oznámenie 
o spotrebe palív a surovín od prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia:

a) ktoré prevádzkuje mesto Giraltovce, jeho zariadenia alebo organizácia so 100 % 
účasťou mesta Giraltovce,

b) zdravotnícke a školské zariadenia mesta Giraltovce,
c) sociálne, cirkevné, charitatívne a štátne organizácie v meste Giraltovce,
d) s tepelným výkonom do 50 kW, ktoré prevádzkujú fyzické osoby, ak sa zdroj 

nevyužíva výlučne na podnikateľskú činnosť.

Článok VII.
Výška poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

1.Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len poplatok) za malé zdroje znečisťovania 
ovzdušia spaľujúce pevné palivá za každých aj začatých 10 t /10plm/ ročnej spotreby sa podľa 
skutočnosti roka predchádzajúceho určuje vo výške:

a) hnedé uhlie 34,- EUR/rok
b) čierne uhlie 27,- EUR/rok
c) lignit 34,- EUR/rok
d) koks 14,- EUR/rok
e) brikety 40,- EUR/rok
f) drevo 14,- EUR/rok

2. Poplatok za malé zdroje znečisťovania ovzdušia spaľujúce kvapalné palivá za každých aj 
začatých 10 t ročnej spotreby sa podľa skutočnosti roka predchádzajúceho určuje vo výške:

a) ľahký vykurovací olej 17,- EUR/rok
b) nafta 10,- EUR/rok 

3. a) Poplatok za malé zdroje znečisťovania ovzdušia spaľujúce plynné palivá sa pri ročnej 
spotrebe do 5000 m3 podľa skutočnosti roka predchádzajúceho určuje paušálnou sumou vo 
výške 14,- EUR/rok za zemný plyn naftový.
b) Za každých ďalších aj začatých 1000 m3  ročnej spotreby podľa skutočnosti roka 
predchádzajúceho sa určuje poplatok paušálnou sumou vo výške 4,- EUR/rok za zemný plyn 
naftový.
c) Výška ročného poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia bude vyrubená ako súčet 
poplatku určeného podľa písm. a/ a b/ tohto odseku.
4. Poplatok pri rôznych kombináciach technického riešenia čerpacích staníc pohonných hmôt 
pri projektovanom alebo skutočnom ročnom obrate do 100 m3 za každý  aj začatý m3  

predaného benzínu zohľadňuje nábehovú krivku zvyšovania základného poplatku 
a v príslušnom kalendárnom roku sa podľa skutočnosti roka predchádzajúceho určuje vo 
výške:

a) rozstrekové plnenie podzemnej nádrže bez odlučovača (bez vracania pár), 
tankovanie vozidiel bez odlučovača



Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Poplatok za m3 predaného benzínu 
v EUR 

0,12 0,14 0,15 0,17 0,18 0,19

b) podhladinové plnenie podzemnej nádrže bez odlučovača (bez vracania pár), 
tankovanie vozidiel bez odlučovača 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Poplatok za m3 predaného benzínu 
v EUR  

0,10 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16

c) podhladinové plnenie podzemnej nádrže s odlučovačom (s vracaním pár), 
tankovanie vozidiel bez odlučovača 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Poplatok za m3 predaného benzínu 
v EUR  

0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10

d) podhladinové plnenie podzemnej nádrže s odlučovačom (s vracaním pár), 
tankovanie vozidiel s odlučovačom 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Poplatok za m3 predaného benzínu 
v EUR 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03

Sadzby poplatkov určené v odseku 4 pod písm. a/, b/, c/ a d/ pre rok 2005 platia aj pre ďalšie 
roky.

5. Predaj motorovej nafty na čerpacích staniciach pohonných hmôt sa nespoplatňuje.
6. Poplatok pre 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 (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 paušálnou 
sadzbou podľa ich umiestnenia nasledovne:

a) Obytná zóna: 83,- EUR/rok
b) Priemyselná zóna: 50,- EUR/rok 

7. Čerpanie a plnenie skvapalnenými uhľovodíkmi (LPG) sa spoplatňuje ročnou paušálnou 
sumou 3,50,- EUR.

Článok VIII. 
Zrušovacie ustanovenie

1. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Giraltovce 
číslo 8/2006 zo dňa 10.4.2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.



Článok IX.
Účinnosť 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Giraltovce č. 31/2008, v zmysle §-u 6 zákona 
SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov bolo zverejnené na 
úradnej tabuli mesta dňa 28.11.2008, VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli 17.12.2008 
a účinnosť nadobúda 01.01.2009.

Ján Rubis
                                                                                                       primátor mesta


