
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec  č. 5 / 2011 o ovzduší a 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

 
Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe § 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe  zákona č. 137/2010  Z.z. o 
ovzduší v znení neskorších  predpisov, na základe vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, 
životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 356/2010 ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší  a č. 357/2010 ktorou sa ustanovujú 
požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych 
zdrojoch znečisťovania ovzdušia, na základe  zákona č. 401/1998  Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších  predpisov,  vydáva toto Všeobecne záväzné 
nariadenie: 
 

§  1. 
                                                          Predmet nariadenia      
 
       Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje  práva a povinnosti osôb pri ochrane 
ovzdušia na území mesta Rajec pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri 
obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov znečisťovania ovzdušia, pôsobnosť orgánov  
ochrany ovzdušia, správne delikty v oblasti ochrany ovzdušia, určuje výšku  a spôsob platenia 
poplatku  za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi  znečisťovania, vedenie prevádzkovej 
evidencie a uchovávanie údajov z evidencie. 
 
 

§  2. 
Základné pojmy 

 
a) ovzduším je okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch  do      
    ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup, 
b) znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo    
    nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie,    
c) prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia osoba, ktorá má právo prevádzkovať   
    alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia, 
d) emisiou každé priame alebo nepriame vypustenie znečisťujúcej látky do ovzdušia,  
e) dokumentáciou projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení,   
    prevádzkový predpis vypracovaný v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov   
    zariadení, s podmienkami jej užívania a schválený súbor technicko-prevádzkových   
    parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri   
    prevádzke stacionárnych zdrojov, 
f) verejnosťou jedna alebo viacero osôb alebo ich združenia, 
g) stacionárny zdroj je 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, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo  
    môže znečisťovať ovzdušie; vymedzený je ako  súhrn všetkých zariadení a činností v rámci  
    funkčného celku a priestorového celku, 
h) mobilný zdroj je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím 
    motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie. 
i)  malý zdroj je ostatný technologický celok, 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. 
j) zóny s obmedzenou prevádzkou zdrojov znečisťovania sú miesta, ktoré slúžia k oddychu,         
   na rekreáciu obyvateľov, centrá sídelných útvarov a iné. 
 
 

§  3. 
Povinnosti prevádzkovateľov  malých zdrojov znečisťovania 

 
 (1) Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní 
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a          
    s podmienkami určenými mestom podľa § 4 odst. (1), písm. c) tohto VZN, 
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a mesta alebo týmito orgánmi povereným         
    osobám ku  stacionárnym zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok   
    a kontroly stacionárneho zdroja a jeho  prevádzky a predkladať im potrebné podklady, 
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené mestom alebo inšpekciou, 
d) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať obvodnému úradu  
    životného  prostredia ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje      
    potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi      
    povereným právnickým osobám, 
e) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu, 
f) požiadať o vydanie súhlasu podľa § 4 odst. (1), písm. c) tohto VZN príslušný orgán    
    ochrany ovzdušia. 
(2) Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické   
    osoby –   podnikateľov. 
(3) Výstavba nových stacionárnych zdrojov alebo zmena jestvujúcich stacionárnych zdrojov   
   sa musí vykonávať najlepšou dostupnou technikou, ktorej zavedenie do prevádzky je pre 
   prevádzkovateľa technicky aj ekonomicky únosné a musia byť splnené ustanovené   
   požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok. 
(4) V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené súhlasom   
   orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia (ďalej len „orgán ochrany ovzdušia“) alebo 
   integrovaným povolením, alebo uvedené v dokumentácii zariadenia, ak súhlasom alebo  
   integrovaným povolením nie sú určené požiadavky na palivo. 
(5) 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 a účinnosti odlučovacích zariadení. 
(6) Požiadať o súhlas orgán ochrany ovzdušia na 
a) vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na  
    ich    užívanie; tento súhlas je záväzným stanoviskom, 
b) zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych    
    zdrojov a na  zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných 
    zmenách, ak  na zmeny  nevydá súhlas obvodný úrad životného prostredia, 
c) inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a     
    na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu. 
 
 



§  4. 
Oprávnenia a povinnosti mesta 

 
(1) Mesto Rajec sa pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia 
a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu, 
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov, 
c) vydáva súhlas pre malé zdroje  
-   na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb  malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na  
    ich užívanie; tento súhlas je záväzným stanoviskom, 
-   na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych  
    zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných 
    zmenách, ak sa na zmeny nevydá súhlas podľa predchádzajúceho odseku, alebo ak súhlas        
    na zmeny vydáva obvodný úrad životného prostredia, 
-   na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny     
    a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu, 
d) uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti  
    ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany 
    ovzdušia, 
e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty, 
f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja, 
g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky              
    mobilných zdrojov, 
h) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov, 
i)  nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu na inštaláciu              
    technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich   
    prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu. 
(2) Mesto Rajec v súhlasoch podľa odseku 1 písm. c) môže určiť podmienky prevádzkovania    
    malých zdrojov. 
 

§  5 
Poplatková povinnosť 

 
(1) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len "poplatok") platia právnické osoby a   
    fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania   
    ovzdušia,  za podmienok ustanovených v zákone o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 
(2) O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá  
    prevádzkuje malý zdroj        znečisťovania ovzdušia (ďalej len "prevádzkovateľ malého 
    zdroja"), rozhoduje mesto. 
(3) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok 
    paušálnou sumou do  výšky 663, 87 eur na základe údajov oznámených podľa Paragrafu  
    3. ods. 5 úmerne k množstvu a škodlivosti    vypustených znečisťujúcich látok alebo k      
    spotrebe  palív, surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. 
(4) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky  
     ním prevádzkované  malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednom meste, maximálne však    
     663,87 eur. 
(5) Mesto Rajec 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    
     znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok  poplatku a   



    ďalšie podmienky   týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja. 
(6) Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu mesta. 
(7) Poplatok sa vypočíta podľa skutočne vykázanej spotreby za obdobie jedného         
    spotrebe  palív, surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. 
    Sadzby poplatkov sa prehodnotia v každom roku.  
    Prevádzkovateľ malého zdroja  znečisťovania platí poplatok na základe rozhodnutia     
    mesta o určení poplatku. 
(8) Pri zániku malého zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ povinný zaplatiť          
    okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj 
    poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než                  
    došlo k zániku malého zdroja. Za týmto účelom sa oznámi zánik zdroja 
    do 15 dní na MsÚ, vrátane údajov potrebných pre určenie výšky poplatku.  
      
 
 

 §  6. 
Zóny s obmedzenou prevádzkou mobilných zdrojov 

 
Mesto Rajec určuje nasledovné zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov 
znečistenia:  
Námestie SNP, Námestie A. Škrábika, sídlisko Sever, sídlisko Juh, predškolské a školské 
zariadenia, zdravotnícke zariadenia. 
 
 

§  7.   
Vymedzenie zdrojov, ktorým nebude poplatok vyrubený 

 
Poplatok v meste nebude vyrubený pre :  

- objekty v správe mesta Rajec,  
- objekty v správe cirkví, náboženských obcí a reholí, 
- hasičská stanica v Rajci, 
- predškolské a školské zariadenia. 
 
          

§  8. 
Správne delikty 

 
(1) Mesto Rajec uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 33 eur do 3 300 eur, ak    
    poruší povinnosti :  
1.1 v zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené súhlasom     
      orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia (ďalej len „orgán ochrany ovzdušia“) alebo 
      integrovaným povolením, alebo uvedené v dokumentácii zariadenia, ak súhlasom alebo          
      integrovaným povolením nie sú určené požiadavky na palivo, 
1.2.1. uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a  
          s podmienkami určenými mestom podľa § 4 tohto VZN, 
1.2.2. vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,  
1.2.3. neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu, 
1.3. prevádzkuje stacionárny zdroj  bez súhlasu na inštaláciu technologických celkov   
       patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich   
       povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu,   



1.4. zákaz používať v zariadeniach a pri činnostiach, v ktorých sa používajú organické  
       rozpúšťadlá, ak nespĺňajú ustanovené požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých 
       organických látok. 
(2) Mesto Rajec uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 20 eur do 330 eur, ak  
      poruší povinnosti :  
2.1.  umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a mesta alebo týmito orgánmi povereným      
        znečisťujúcich látok a osobám ku stacionárnym zdrojom na účel zistenia množstva 
        kontroly stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady 
2.2.  viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať obvodnému úradu  
        životného prostredia ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje     
        potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi   
        povereným právnickým osobám. 
(3) Ak do 15.2. kalendárneho roka prevádzkovateľ malého zdroja neoznámi mestu údaje pre  
   určenie poplatku za znečistenie ovzdušia, alebo nesplní podmienky dané v rozhodnutí mesta 
   o poplatku za znečisťovanie ovzdušia, uloží mesto prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu  
   do 663,87 eur. 
(4) Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o 
   uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta a 
   prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia, 
   orgán ochrany ovzdušia uloží pokutu až do výšky dvojnásobku súm určených v odsekoch 
   "1,2,3" a môže nariadiť odstavenie zdroja znečisťovania, alebo obmedzenie jeho  
   prevádzky. 
(5) Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení  
   pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa 
   odsekov 1 až 2 a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené mestom 
   podľa  zákona o ovzduší, mesto uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút  
   ustanovených v odsekoch 1 až 2 a krajský úrad životného prostredia  
   alebo mesto môžu nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky stacionárneho zdroja. 
(6) Mesto Rajec môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, keď sa o   
   porušení povinnosti dozvedela, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu  
   povinnosti došlo. Pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada mesto na závažnosť a rozsah   
   porušenia povinností na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania     
   protiprávneho stavu. 
(7) Za nesplnenie povinností uvedených v § 3 ods. 5 tohoto VZN a povinností určených v  
   rozhodnutí mesta vydanom podľa § 5 ods.5 tohoto VZN   uloží mesto prevádzkovateľovi 
   malého zdroja znečisťovania ovzdušia pokutu do výšky 663, 87 eur. 
(8) Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto o 
   porušení povinností dozvedelo, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti. 
(9) Výnosy pokút uložené obcou sú príjmom mesta. 

 
 

§  9. 
Konanie 

 
(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem 
   konaní na vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia, ktorý je potrebný na vydanie  
   rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich 
   užívanie; tento súhlas je záväzným stanoviskom. 
(2) Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené na prevádzku 
   a monitorovanie stacionárneho zdroja v právoplatných súhlasoch a rozhodnutiach orgánov  



   ochrany ovzdušia môže príslušný orgán ochrany ovzdušia preskúmať v konaní začatom z  
   vlastného podnetu. Tieto podmienky    a požiadavky môže orgán ochrany ovzdušia zmeniť 
   vydaním nového rozhodnutia, ak po vydaní rozhodnutia    došlo k zmene právnych  
   predpisov alebo k zmene najlepšej dostupnej techniky, ktorá umožňuje významné  zníženie  
   emisií zo stacionárneho zdroja a jej zavedenie do prevádzky je pre prevádzkovateľa  
   technicky  a ekonomicky únosné. 
(5) Ak orgán ochrany ovzdušia vedie voči tomu istému žiadateľovi súčasne niekoľko konaní  
   týkajúcich sa povoľovania stacionárneho zdroja alebo jeho zmien a určovania podmienok na  
   jeho prevádzku, môže ich ukončiť jedným rozhodnutím. 
(6) Pri zmene prevádzkovateľa stacionárneho zdroja prechádzajú práva a povinnosti určené 
   v rozhodnutí alebo v súhlase mesta, ktoré sa týkajú povolení a podmienok prevádzky 
   stacionárneho zdroja, na nového prevádzkovateľa zdroja. 
(7) Konanie o uložení pokuty alebo opatrenia na nápravu vykonáva orgán, ktorý prvý začal 
   konanie. Ak súčasne začnú konanie dva orgány a nedôjde medzi nimi k dohode o tom, kto 
   konanie dokončí, je na ďalšie konanie príslušná inšpekcia. 
(8) V konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad (ide o súhlas k povoleniu stavby, súhlas 
   k užívaniu stavby zdroja), je mesto Rajec ako orgán ochrany ovzdušia dotknutým orgánom   
   a súhlas mesta je záväzným stanoviskom. V stavebnom povolení a v kolaudačnom povolení   
   musia byť požadavky ochrany ovzdušia zahrnuté, akceptované. 
 
 

§  10. 
Kontrolná činnosť 

  
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú zamestnanci mesta Rajec : 
1. oddelenie výstavby a životného prostredia  
2. oddelenie finančné 
2. mestská polícia 
3. hlavný kontrolór mesta 
 
 

§  11. 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Mestské zastupiteľstvo ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec č. 53/2004 

o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a jeho dodatok č. 1 zo dňa 15.12.2005 
a dodatok č. 2 zo dňa 11.12.2008. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec o ovzduší  a o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rajci dňa27.10. 2011. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia nadobúda účinnosť  15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 

 
 
 

                   Ing. Ján Rybárik v.r. 
                                                                                                                primátor mesta 
 
Vyvesené : 28.10.2011 
 
Zvesené    : ....................... 



Príloha č.1. 
Základné sadzby poplatku 

 
1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív 

s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW 
a/ Spaľovanie hnedého uhlia, čiernouhoľného prachu a kalu....7,30- €  za 1t spáleného uhlia   
b/ Spaľovanie čierneho uhlia a koksu................................5,50- € za 1t spáleného uhlia a koksu 
c/ Spaľovanie nafty........................................................    0,04- € za 1l spálenej nafty 
d/ Spaľovanie ľahkého vykurovacieho oleja.................    0,04- € za 1l spáleného oleja 
e/ Spaľovanie dreva.........................................................   0,40- € za 1t spáleného dreva  
f/ Spaľovanie bioplynu..................................................     3,70- € za 10 000 m3 bioplynu  
g/ Spaľovanie zemného plynu: 
     1.g/  od 0 do 10 000 m3...........................................   8,30- €   
     2.g/ od 10  000 m3 do 20 000 m3 ..........................  16,60- € 
     3.g/ od  20 000 m3 do 30 000 m3 ..........................  24,90- € 
     4.g/ od 30 000m3 do 40 000 m3 ............................  33,20- € 

 
 
 

2.   Skládky odpadov, materiálov, palív surovín /dočasne a trvalé/, lomy a iné plochy, pri 
ktorých dochádza k znečisťovaniu  ovzdušia..............................0,04- € za 1m2 plochy   

 
3.  Skládky nebezpečných odpadov /dočasné a trvalé/ a iné plochy.....0,40- € za 1 m2 plochy 

 
4.    Lakovacie práce / lakovanie s ročnou spotrebou menej ako 1000 kg / .........0,20- € za 1 kg 

použitej náterovej hmoty  
 
5.    Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: 
a/  do 200 ks hovädzieho dobytka ………...........................3,70- € za 10 ks  
b/  do 500 ks ošípaných nad 30kg………............................3,70- € za 50 ks  
c/  do 100 ks prasníc …………............................................3,70- € za 10 ks 
d/  do 5000 ks hydiny …………………..............................3,70- € za 100 ks 
e/  do 2000 ks  oviec ………………....................................3,70- € za 100 ks 
f/  do 300 ks koní ………….................................................3,70- € za 10 ks 
g/  do 1500 ks kožušinových a iných obdobných úžitkových zvierat …3,70- €  za 10 ks 
 
6.   Predaj hydiny a drobných hospodárskych zvierat viac ako 10 ks……3,70- € za jeden deň 

predaja 
  
7.    Bitúnky s kapacitou menšou ako 25 t  živej hmotnosti za rok: 
- hydiny……............................. 3,70- €  za 1t živej hmotnosti hydiny 
       Bitúnky s kapacitou menšou ako 200 t živej hmotnosti za rok: 
- ostatných zvierat….............….3,70- €  za 1t živej hmotnosti ostatných zvierat  
  
8.  Priemyselné spracovanie dreva: 
a/ mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovaného dreva: 
-  od 0 m3 do 5 m3 za  deň ................................. 66,40- € 
-  od 5 m3 do 50 m3 za deň ……………………322,00-€ 
b/ mechanické spracovanie dezintegrovanej  drevnej hmoty /piliny, stružliny, triesky, štiepky   

a pod./  s projektovaným množstvom spracovania : 



- od 0 m3 do 5 m3  ...............................................16,60- € 
- od 5 m3 do 10 m3 ……………………………..33,20- € 
- od 10 m3 do 100 m3  ………………………...322,00- € 
c/  spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel podľa projektovanej 

spotreby organických rozpúšťadiel do 0,6  t za rok: 
- lepenie  …………………....................0,35- € za 1 kg 
- laminovanie …………….....................0,35- € za 1 kg 
- nanášanie náterov, povlakov ………...0,35- € za 1 kg 
- impregnácia ………….........................0,35- € za 1 kg 
 
9. Opravy náterov, prestriekanie aut, nanášanie náterov na veľkorozmerné výrobky 

s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,5 t za rok ……0,35- € za 1 kg 
 
10. Priemyselná  výroba betónu, malty a alebo iných stavebných materiálov s projektovanou      

výrobnou kapacitou do 10 m3 za hodinu ............................................66,4- € na rok 
 
11. V zóne s obmedzenou prevádzkou mobilných zdrojov sú všetci prevádzkovatelia povinní 

zaplatiť maximálnu výšku poplatku  664,00- € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha  č. 2. 
Vedenie prevádzkovej evidencie a uchovávanie údajov z evidencie 

 
A. Stála evidencia 
Stála evidencia sa vedie v závislosti od charakteru stacionárneho zdroja, jeho časti a zariadení 
a obsahuje najmä údaje o 
1. identifikačných údajoch o prevádzkovateľovi stacionárneho zdroja, 
2. stacionárnom zdroji a jeho prevádzke, 
3. vydaných súhlasoch, rozhodnutiach a povoleniach stacionárneho zdroja, časti zdroja 
vrátane identifikácie ich zmien a obnovených povolení, 
4. kategorizácii zdroja, začlenení stacionárneho zdroja, 
5. skladbe stacionárneho zdroja, častiach zdroja, technologických zariadeniach, energetických 
zariadeniach, 
6. špecifických údajoch charakterizujúcich vybrané stacionárne zdroje, ako sú: energetické 
zariadenia, spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, zariadenia 
používajúce organické rozpúšťadlá, distribučné sklady benzínu a čerpacie stanice pohonných 
látok, 
7. palivách, surovinách, výrobkoch, 
8. požiadavkách na stacionárny zdroj z hľadiska ochrany ovzdušia, 
 
 
B. Priebežná evidencia 
Priebežná evidencia sa vedie v závislosti od charakteru stacionárneho zdroja, jeho časti a 
zariadení a obsahuje najmä údaje o 
1. sledovaných aktuálnych parametroch prevádzky, opatreniach a ďalších údajoch podľa 
dokumentácie, súhlasoch, rozhodnutiach a povoleniach, 
2. množstve a kvalite palív, surovín, výrobkoch, vyrobenej energii a iných súvisiacich 
činnostiach podľa zavedenej evidencie – čase výroby, výrobných šaržiach, dodávkach alebo 
iných zavedených kritériách, 
3. ďalších údajoch o stacionárnom zdroji, jeho častiach a zariadeniach, o súhlasoch,  
rozhodnutiach a povoleniach, o výrobe a spotrebe palív, surovín a energií, 
4. plnení opatrení na nápravu, ak boli vydané, 
5. nebezpečných stavoch stacionárneho zdroja – poruchách a haváriách. 
 
C. Uchovávanie údajov z evidencie 
(1) Stála evidencia sa uchováva najmenej päť rokov po skončení prevádzky stacionárneho 
zdroja; uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny stacionárneho 
zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie. 
(2) Údaje z priebežnej evidencie sa uchovávajú najmenej päť rokov. Orgánom ochrany 
ovzdušia sa poskytujú na vyžiadanie. Vyžiadanie ďalších údajov, ktoré sú potrebné na 
zistenie stavu ochrany ovzdušia, tým nie je dotknuté. 
(3) Evidencia a príslušné informačné podklady sa vedú a uchovávajú tak, aby boli chránené 
proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, 
príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch 
elektrického napájania. 


