
Mestské zastupiterstvoza účelom zabezpečenia úloh určených v § 4 ods.3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni 
v znení neskodích zmien a doplnkov, zákona č.309/1991 Zb. o ovzduäí, v zneni neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 311/1992 
Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzduäia, 8 použitím zákona č. 17/1991 Zb. o livotnom prostredí na území mesta Liptovský 
Mikulá.š, sa dňa 10.12. 1992 podľa § 6 zákona o obecnom zriadení uznieslo na tomtov!eobecne záväznom nariadení č. 10/1992/ 
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzduäia. 

Článok 1 
Predmet úpravy 

Predmetom nariadenia je úprava povinností právnických a fyzických osôb prevádzkujúcich malý zdroj 
znečisťovania ovzdušia, pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou do 
ovzdušia a poplatková povinnosť právnických a fyzických osôb vyplývajúca z tejto činnosti. 

Článok 2 
Rozsah pôsobnosti 

Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na prevádzkovateľov malého zdroja na území mesta 
Liptovský Mikuláš. 

Článok 3 
Vymedzenie pojmov 

1) Znečisťujúcimi látkami sú tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo, alebo po chemickej, alebo fy
zikálnej zmene v ovzduší, alebo po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým 
ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo iných organizmov, zhoršujú ich životné prostredie, nadmeme 
ho obťažujú, alebo poškodzujú majetok. 

2) Poplatok podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia platia právnické a fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie, ktoré prevádzkujú technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie 
palív s tepelným výkonom nižším ako 0,2 MW, (mimo lokálnych kúrenísk rodinných domov, v bytoch 
obytných domov), zariadenia technologických procesovnespadajúcich dó kategórie veľkých (s výkonom 
vyšším ako 5 MW) a stredných zdrojov (s výkonom od 0,2 do 5 MW), plochy, na ktorých sa vykonávajú 
práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov 
a zachytených exhalátov a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie (ďalej len 
"prevádzkovateľ malého zdroja"). 



Článok 4 
Povinnosti prevádzkovateľ ov malých zdrojov zneč;sf' ovania 

Prevádzkovateľ malého .zdroja znečisťovania je povinný: 
1) Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdrojemcčisťovania v súlade s podmienkami pre prevádzku týchto 

zariadení, určené výrobcami, alebo orgánmi ochrany ovzdušia, pokiaľ sprísnia podmienky prevádzky 
výrobcov. 

2) Ohlasovať každoročne do 15. februára za uplynulý rok nasledovné údaje: 
a) druh paliva, 
b) množstvo paliva, 
c) veľkost zdroja. 

3) Umožniť pracovníkom orgánov ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným osobám prístup ku 
zdrojom mcčisťovania za účelom kontroly údajov ním uvedených v ohlásení a súčasne predkladať 
k tomu potrebné doklady, ktoré je povinný uschovávať najmenej za tri uplynulé roky. 

4) Omámiť zánik malého zdroja znečisťovania do 15 dní, . vrátane údajov potrebných pre určenie výšky 
poplatku a jeho výpočet podľa skutočnosti uplynulého roka a za obdobie kalendárneho roka, v ktorom 
k zániku došlo. 

Článok 5 
Výška poplatku 

l) Mesto Liptovský Mikuláš (ďalej len "Mesto") rozhoduje o výške poplatku prevádzkovateľovi malého 
zdroja mečisfovania. výška poplatku môže dosiahnúf 10 tis. Sk 

2) Poplatok sa určuje za obdobie jedného roka podľa druhu a spotreby množstva látky. z ktorej mcčisťujúce 
látky vznikajú. 

Článok 6 
Výpočet poplatku 

Poplatok je určený z maximálnej sumy 10 000,- Sk pre stacionárne zariadenia na spaľovanie palív, 
zníženej 
l) podľa druhu látky o: 

- zemný plyn l) 

- drevo 
- ľ.VO 

- koks 
- čierne uhlie 
- hnedé uhlie 

2) podľa spotreby množstva látky o : 

-70 % 
-60 % 
-50 % 
-40 % 
-20 % 
-O % 

- do 15 t/rok 25 % 
- od 15 t/rok - do 25 t/rok 20 % 
- od 25 t/rok - do 35 t/rok 15 % 
- od 35 t/rok - do 45 t/rok 10 % 
- nad 45 t/rok O % 

3) Na základe písomnej odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľa malého .zdroja mečisťovania ovzdušia, 



v prípade skrátenia termínu realizácie prác na znížení emisií, určených stavebným povolením, alebo 
v iných prípadoch hodných osobitného zreteľa, môže prlmátortento poplatokznížif. prípadne odpustiť. 

4) Pri uvedení nového zdroja mečisfovania do prevádzky v priebehu roka, platí prevádzkovateľ pomernú 
časf zo základnej sadzby. 

5) Poplatok sa zaokrúhľuje na celých 10,- Sk smerom hore. 

Článok 7 
Splatnosť poplatku 

l) Po preskúmaní údajov uvedených v oznámení vydá mesto rozhodnutie o určení výšky ročného poplatku 
s ďalšími podmienkami. 

2) Poplatok je splatný v plnej výške do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

ČlánokB 
Sankcie 

l) za nesplnenie povinnosti uvedených v čl. 4, 7, uloží Mesto Liptovský Mikuláš prevádzkovateľovi malého 
zdroja pokutu od l 000,- do 10000,- Sk, podľa spotreby a druhu látky, z ktorej znečisťujúce látky 
vznikajú (čl. 6, ods. 1,2). 

2) Pokutu možno uložif do jedného roka odo dňa, kedy sa Mesto Liptovský Mikuláš o porušení povinnosti 
dozvedelo, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti. 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

l) Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov sú príjmom rozpočtu Mesta Lipt. Mikuláš. 
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnost 1. 1. 1993. 

MUDr. Alexander Slafkovský v.r. 
primátor mesta 


