Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení jeho noviel v spojení s § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení jeho noviel (ďalej len zákona č. 401/1998) a zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (ďalej len
zákona č. 478/2002), vyhlášky č. 706/2002 o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch,
o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok,
o kategorizácií zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečistených
látok v znení jej neskorších zmien a zákona č. 223/2001 v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne
územie mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň

Všeobecne záväzné nariadenie
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
v meste Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň
č.2/2004

1)

PRVÁ ČASŤ
Predmet
Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti osôb a fyzických osôb pri ochrane
ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri obmedzovaní príčin a zmierňovaní
následkov znečisťovania ovzdušia a poplatky za znečisťovanie ovzdušia.
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

1)

2)

Klasifikácia zdrojov znečisťovania vyplýva zo zákona 478/202 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa
dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
(zákon o ovzduší) a výpočet výšky poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia.
Na účely zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší je:
a/ znečisťujúcou látkou akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do
ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie,
b/ prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo
alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia,
c/ zdrojom znečisťovania ovzdušia 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, zariadenia a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže
znečisťovať ovzdušie (stacionárny zdroj): vymedzený ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci
funkčného priestorového celku,
d/ malé zdroje znečisťovania ovzdušia sú technologické celky nepatriace do kategórie veľkých
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 alebo stredného zdroja znečisťovania (ďalej len „malý zdroj“).
Čl. 2
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov

1)

Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s
dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou podľa čl. 2 ods. 2,3 a 4 tohto VZN.
2)
Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na
vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý ministerstvo uverejňuje vo vestníku a to
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3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)
13)

do šiestich mesiacov odo dňa zverejnenia zoznamov.
Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie
súhlasu na zmeny používaných palív a surovín , na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov
a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.
Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na
povolenie výroby a povolenie dovozu zariadení, materiálov a výrobkov uvedených v zozname, ktorý
ministerstvo uverejňuje vo vestníku a to do šiestich mesiacov odo dňa zverejnenia zoznamov.
Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo
týmito orgánmi povereným osobám ku zdrojom za účelom zistenia množstva znečisťujúcich
látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné potrebné podklady.
Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo
inšpekciou (§27 ods. 1 zákona 478/2002).
Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a prevádzkovať
a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám.
Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní neprekročiť tmavosť dymu.
Povinnosti podľa čl. 2 ods. 5 a 7 tohto VZN sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby,
prípadne uvedené v schválenom súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných
opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov alebo uvedené v súhlase orgánu ochrany ovzdušia.
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
Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom, alebo pri modernizácií jestvujúcich zariadení
sa musí voliť najlepšia dostupná technika s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na jej obstaranie
a prevádzku.
Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní plniť povinnosti ustanovené zákonom č. 478/2002,
týmto VZN a všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce ochranu ovzdušia.
Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie,
Je povinný plynofikovať malý zdroj znečisťovania, ak sa nachádza v časti mesta, ktorá je plynofikovaná.
DRUHÁ ČASŤ
Čl. 3
Poplatky za znečistenie ovzdušia

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)

Poplatok za znečistenie ovzdušia platia v súlade s § 1 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú
malé zdroje znečisťovania ovzdušia.
O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý
zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje Mesto Spišské Podhradie.
Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou
do výšky 20 000 Sk na základe údajov oznámených podľa čl. 3 ods. 6 tohto VZN a poľa lokalizácie
malého zdroja znečisťovania v meste Spišské Podhradie.
Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované
malé zdroje znečisťovania ovzdušia v meste Spišské Podhradie.
Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov sú príjmom rozpočtu mesta.
Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj
znečisťovania ovzdušia 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
znečisťovania ovzdušia a o druhu účinnosti odlučovacích zariadení.
Pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia je pôvodný prevádzkovateľ povinný
oznámiť zmenu prevádzkovateľa zdroja do 15 dní od vykonania zmeny prevádzkovateľa zdroja a súčasne
oznámiť údaje podľa čl. 3 ods. 6 potrebných na určenie poplatku za obdobie príslušného roka.
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8)

Pri zániku malého zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ povinný oznámiť zánik zdroja do
15 dní od jeho zániku a súčasne oznámiť údaje podľa čl. 3 ods. 6 potrebných na určenie poplatku za
obdobie príslušného roka.
Čl. 4
Náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja

1) Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia vo svojom oznámení uvedie:
a) názov a sídlo prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia
b) činnosť prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia
c) druh zdrojov znečisťovania ovzdušia
d) počet zdrojov znečisťovania ovzdušia
e) údaje o umiestnení zdrojov znečisťovania ovzdušia
f) spotreba palív a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú (druh a množstvo) čl. 5 ods. 2
g) súhrnný menovitý tepelný príkon zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa čl. 5 ods. 2, bod 1
h) počet zvierat pri poplatku podľa čl. 5 ods. 2, bod VI písm. k)
Čl. 5
Určenie výšky poplatku
1)

2)
I.

Výška poplatku sa určuje paušálne podľa sadzobníka tohto nariadenia na základe údajov oznámených
podľa čl. 3 ods. 6 tohto VZN a je závislý od zdroja znečistenia, od spotreby palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú.
Mesto Spišské Podhradie je rozdelené na 2 zóny:
I. zóna – Mesto Spišské Podhradie
II. zóna – mestská časť Katúň.
Sadzobník paušálnych poplatkov za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi
PALIVO – ENERGETICKÝ PRIEMYSEL – technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia
na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.
Zariadenie na spaľovanie palív je každý kotol alebo technologický aparát, ktorý slúži na oxidáciu palív
na účely využitia vzniknutého tepla.
a) zóna I. – Mesto Spišské Podhradie
plyn, biomasa - samozamestnávateľ a podnikanie v RD
100,- Sk/rok
- firma do 10 zamestnancov
200,- Sk/rok
- firma do 50 zamestnancov
500,- Sk/rok
- firma do 100 zamestnancov
1000,- Sk/rok
olej, mazut
1000,- Sk/rok
tuhé palivá (uhlie, koks) do 10 t paliva
1000,- Sk/rok
do 20 t paliva
2000,- Sk/rok
do 30 t paliva
3000,- Sk/rok
do 40 t paliva
4000,- Sk/rok
za každých začatých 10 ton sa poplatok zvyšuje o
1000,- Sk/rok
tuhé palivo /drevo/ do 10 ton paliva
500,- Sk/rok
za každých začatých 10 t paliva sa poplatok zvyšuje o
500,- Sk/rok
b) zóna II. – Katúň
plyn, biomasa
100,- Sk/rok
olej, mazut
500,- Sk/rok
tuhé palivá (uhlie, koks)
1000,- Sk/rok
tuhé palivo (drevo)
250,- Sk/rok
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za každých začatých 10 t paliva
250,- Sk/rok
II. PRIEMYSELNÁ VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV
a) Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti (bez používania organických
rozpúšťadiel)
Povrchové úpravy:
- pri použití elektrolytických postupov s objemom kúpeľov do 1 m3
- pri použití chemických postupov s objemom kúpeľov do 3 m3
- nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele v tavenine
s projektovanou kapacitou do 10 kg/hod.
- nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov a ich zlúčenín okrem surovej ocele plameňovým,
elektro – oblúkovým, plazmovým a iným striekaním s projektovanou kapacitou nanášania do 2 kg/hod.
- nanášanie nekovových povlakov (smalty, iné obdobné povrchové úpravy) s projektovanou kapacitou
nanášania do 20 m2/hod.
Súvisiace činnosti:
- opieskovanie okrem kazetových zariadení s projektovanou kapacitou do 20 m2/hod.
- termické čistenie s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do 0,2 MW
- elektro – plazmové čistenie, odmasťovanie a leštenie s projektovanou kapacitou do 20 dm2/hod.
b) Ostatné priemyselné výroby a spracovanie kovov
2000,- Sk/rok

III.

VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV
a) výroba skla, sklárskych výrobkov a sklenných vlákien s projektovanou kapacitou tavenie do
0,5 t/deň 500,- Sk/rok
b) priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou
do 10 m3/hod.

IV.

CHEMICKÝ PRIEMYSEL
a) výroba náterových látok, lakov, tlačiarenských farieb, gleja a lepidiel s projektovanou spotrebou
organických rozpúšťadiel do 5 t / rok
1000,- Sk/rok
b) výroba farmaceutických produktov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel do
5 t / rok
1000,- Sk/rok
c) výroba a spracovanie gumy
1000,- Sk/rok
- projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel do 0,6 t / rok projektované
- spracovanie gumovej zmesi do 5 kg/hod.
d) výroba mydiel, saponátov a kozmetiky s projektovanou
výrobnou kapacitou
1000,- Sk/rok
- saponáty do 100 kg/hod.
- kozmetika do 10 kg/hod.
e) priemyselná extrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných olejov s projektovanou
spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,6 t / rok
f) výroba a zušľachťovanie papiera, lepenky s
projektovaným výkonom do 1t / deň
1000,- Sk/rok
g) výroba hydroizolačných materiálov a podlahových krytín s projektovaným množstvom spracovaných
surovín do 500 kg/hod.
1000,- Sk/rok
h) priemyselné spracovanie plastov
1000,- Sk/rok
- výroba vlákien s projektovanou kapacitou do 1000 t / rok
- výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným množstvom spracovaného polyméru do 1000 kg/hod.
- spracovanie polyesterových živíc s prídavkom syrénu a epoxidových živíc s amínmi (najmä člny, vozíky,
automobilové diely) s projektovanou spotrebou surovín do 1000 kg/deň
- spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel podľa projektovanej spotreby
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organických rozpúšťadiel – nanášanie lepidiel (lepenie), laminovanie plastov (povrchové), nanášanie náterov
(povlakov) do 0,6 t / rok
i) čerpacie stanice
- čerpacie stanice pohonných látok podľa projektovaného alebo skutočného
ročného obratu do 100 m3/rok
1000,- Sk/rok

V.

- čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov
NAKLADANIE S ODPADMI

500,- Sk/rok

a) čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa ekvivalentných obyvateľov
1000,- Sk/rok
- čistiarne komunálnych odpadových vôd do 5 000
- centrálne čistiarne priemyselných podnikov do 2000
VI.

OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA
a) opravy náterov, prestriekavanie áut, nanášanie náterov na veľkorozmerné výrobky (napr. autobusy,
nákladné vozidlá, koľajové vozidlá, lode) s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel do
do 0,5 t / rok
2000,- Sk/rok
b) nanášanie náterov (povlakov) na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel –
plasty, guma, textílie, fólie, kovy (neuvedené v písm. a), navíjané drôty pásové a svitkové materiály
0,6 t / rok
1000,- Sk/rok
c) odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok iných materiálov vrátane odstraňovania
starých náterov (povlakov) ostatnými organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou do 0,6 t / rok
1000,- Sk/rok
d) čistenie, bielenie a farbenie textílií a ostatných vláknitých materiálov prírodného pôvodu (napríklad ľan,
bavlna, juta) podľa projektového množstva bielených alebo farebných textílií alebo vlákien do 1 t / deň
1000,- Sk/rok
e) nanášanie lepidiel – lepenie ostatných materiálov okrem dreva, výrobkov z dreva a aglomerových
materiálov, kože a výroby obuvi s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,6 t / rok
500,- Sk/rok
f) polygrafia podľa projektovanej spotreby organických
rozpúšťadiel
500,- Sk/rok
- tepelný ofset a ostatné polygrafické techniky do 0,6 t / rok
- publikačná hĺbkotlač do 0,6 t / rok
g) nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt (bez použitia organických rozpúšťadiel) s projektovanou
spotrebou práškovej hmoty do 1 t / rok
1000,- Sk/rok
h) priemyselné spracovanie dreva
2000,- Sk/rok
- mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovaného dreva do 50 m3/deň
- mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty (piliny, stružliny, triesky, štiepky) s
projektovaným množstvom spracovania do 100 m3/deň
- výroba aglomerovaných plošných materiálov s projektovanou spotrebou polykondenzačných lepidiel
do 10 t sušiny/rok
- spracovanie a povrchové úpravy s požitím organických rozpúšťadiel podľa projektovanej spotreby
organických rozpúšťadiel – nanášanie lepidiel (lepenie, laminovanie dreva)
- nanášanie náterov (povlakov), impregnácia do 0,6 t / rok
- priemyselné spracovanie kože (okrem výroby obuvi), lakovanie a iné nanášanie náterov povlakov na
kožu s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,6 t / rok
1000,- Sk/rok
j) výroba obuvi s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,6 t / rok
1000,- Sk/rok
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k) bitúnky a ostatné porážkarne s projektovanou kapacitou v t živej hmotnosti
1000,- Sk/rok
- hydina do 25 t/rok
- ostatné do 2000 t/rok
l) cukrovary s projektovanou výrobnou kapacitou cukru do 1 t/hod
1000,- Sk/rok
m) konzervárne a iné potravinárske prevádzky
1000,- Sk/rok
s projektovanou výrobnou kapacitou mäsových výrobkov do 2,5 t /deň
s projektovanou výrobnou kapacitou rastlinných výrobkov (v priemere za štvrťrok) do 10 t/deň
n) liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou do 100 t 100% liehu/rok
1000,-Sk/rok
o) pivovary s projektovanou výrobou do 5 000 hl/rok
1000,- Sk/rok
p) potravinárske mlyny s projektovaným výkonom do 5 t/hod 1000,- Sk/rok
r)
výroba priemyselných krmív organických hnojív s projektovaným výkonom do 1 t/hod.
1000,- Sk/rok
s) sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovaným výkonom 1 t/hod.
1000,- Sk/rok
t) zariadenia na praženie a balenie kávy a kávovín s projektovanou kapacitou do 75 kg/hod.
1000,- Sk/rok
u) zariadenia na údenie mäsa a rýb s projektovanou kapacitou údenia do 1000 kg /týždeň
1000,- Sk/rok
v) výroba plsti a spracovanie inej vláknitej biomasy s projektovanou kapacitou spracovanej
suroviny do 1 t / deň
1000,- Sk/rok
w) skládky palív, surovín, produktov, odpadov, záchytných exhalátov a iné stavby, zariadenia a
činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie
1500,- Sk/rok
Čl. 6
Platenie poplatkov
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sa platia jednorázovo vždy najneskôr do 30 dní odo nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o určení výšky poplatkov.
Čl. 7
Oslobodenie od poplatkovej a oznamovacej povinnosti
Poplatky za znečistenie ovzdušia sú odpustené prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia
a) slúžiacich na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody v obytných domoch a bytoch
b) zdravotnícky zariadení a detských jaslí
c) zariadení sociálnej starostlivosti a humanitárnej pomoci
d) predškolských a školských zariadení a ubytovacích zariadení žiakov a študentov
e) kompostárne s projektovaným výkonom spracovaného odpadu do 0,75 t / hod.
TRETIA ČASŤ
Čl. 8
Sankcie
1)

2)

Pokutu od 100 Sk do 100 000 Sk uloží mesto alebo inšpekcia prevádzkovateľovi malého zdroja, ak
poruší povinnosti ustanovené v čl. 2 ods. 1,6,8 a 10 tohto VZN alebo ak vykoná činnosti podľa čl. 2
ods. 2 tohto VZN bez súhlasu mesta.
Pokutu od 500 Sk do 10 000 Sk uloží mesto alebo inšpekcia prevádzkovateľovi malého zdroja , ak
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3)

4)
5)

poruší povinnosti ustanovené v čl. 2 ods. 5 a 7 tohto VZN.
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 mestom podľa zákona č. 478/2002, mesto uloží pokutu až do
dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odsekoch 1 a 2 a môže nariadiť obmedzenie alebo
zastavenie prevádzky zdroja.
Za nesplnenie povinnosti uvedených v čl. 3 ods. 6 tohto VZN a určených v rozhodnutí mesta vydanom
podľa § 6 ods. 6 zákona 401/1998 uloží mesto prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 20 000 Sk.
Mesto uloží pokutu do jedného roka odo dňa keď zistilo porušenie povinnosti, najneskôr do troch rokov
dňa , keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri určení pokuty prihliada na závažnosť porušenia povinnosti.

6)

Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona 223/2001 Z.z., každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak
s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je
každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
Podľa ods. 3 písm. b/ sa zakazuje zneškodniť odpad / zhodnotiť odpad/ inak, ako v súlade s týmto zákonom.
Podľa ustanovenia § 80 ods. 1 písm.
a/ sa priestupku dopustí ten, kto zneškodní odpad alebo zhodnotí v rozpore s týmto zákonom
/§ 18 ods. 3 písm. b/,
b/ uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou /§ 18 ods. 3 písm. a/ a § 39 ods. 5 písm. c/
Za priestupok podľa ustanovení § 80 ods. 3 písm. a/ odseku 1 písm. a/ až c/ a f môže obec uložiť pokutu
Do 50 000,–Sk

7)

Pokuty uložené mestom vo veciach ochrany ovzdušia sú príjmom mesta.
Čl. 9
Spoločné ustanovenia
Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a ostatných
ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú
a) pracovníci oddelenia životného prostredia Mestského úradu v Spišskom Podhradí
b) pracovníci mestskej polície v Spišskom Podhradí
c) poslanci poverení mestským zastupiteľstvom v Spišskom Podhradí
Čl. 10
Záverečné ustanovenia

1)
2)
3)
4)

5)

Mestské zastupiteľstvo Mesta Spišské Podhradie sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa 14.12.2004
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia, na pripomienkovanie občanov, bol zverejnený na úradnej
tabuli a na internetovej adrese mesta dňa 18.11.2004
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Mesta Spišské Podhradie
dňa 15.12.2004
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie zo dňa 30.01.1998
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov v meste Spišské Podhradie a
mestskej časti Katúň.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2005

V Spišskom Podhradí 14.12.2004
Ing. Slebodník František
primátor mesta
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Na základe protestu prokurátora zo dňa 9.11.2004
Navrhujeme zmenu znenia článku 8.
Pôvodné znenie:
Odsek 5) Mesto uloží pokutu vo výške od 100 do 10.000,- Sk fyzickej alebo právnickej osobe ktorá
spaľuje domový – komunálny odpad a odpad z poli a záhrad.
Odsek 6) Mesto uloží pokutu vo výške od 100 do 10.000,- Sk fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá
vypaľuje trávne porasty.

Nové znenie:
Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona 223/20011Z.z., každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak
s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom. Pri nakladaní a odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi
je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
Podľa ods. 3 písm. b/ sa zakazuje zneškodniť odpad /zhodnotiť odpad/ inak, ako v súlade s týmto
zákonom.
Podľa ustanovenia § 80 ods. 1 písm.
a/ sa priestupku dopustí ten, kto zneškodní odpad alebo zhodnotí v rozpore s týmto zákonom
/§ 18 ods. 3 písm. b/
b/ uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou /§ 18 ods. 3 písm. a/ a § 39 ods. 5 písm. c/
Za priestupok podľa ustanovení § 80 ods. 3 písm. a/ odseku 1 písm. a/ až c/ a f môže obec uložiť pokutu
do 5.000,–Sk
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