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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna podľa § 11, ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
137/2010 o ovzduší a zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna č. 02/2010 sa mení a dopĺňa takto:
1. Vo Všeobecne záväznom nariadení sa v celom texte nahrádza zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov zákonom č. 137/2010 o ovzduší.
2. § 2, ods. 1 znie:
„Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia je:
a) stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorým 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, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja
b) mobilný zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím
motorom alebo iným hnacím motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie“
3. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: „1) § 2, písmeno b) zákona č. 137/2010 o ovzduší“
4. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie: „2) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 237/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Mimoriadne
vydanie Ú. V. EÚ, kap. 15/zv. 5) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 84/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. V. EÚ L
161, 14.6.2006) v platnom znení, § 2 ods. 1 písm. 1) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
5. Poznámky pod čiarou k odkazom 3 - 15 sa vypúšťajú bez náhrady.
6. V § 3, sa ods. 13 dopĺňa o písmeno g), ktoré znie: „Pokiaľ ide o žiadosť na vydanie súhlasu
orgánu ochrany ovzdušia, prevádzkovateľ je povinný vo svojej žiadosti uviesť o zdroji
znečisťovania ovzdušia údaje v súlade s § 17, ods. 2 a 4 Zákona č. 137/2010 o ovzduší.
7. V § 4, ods. 3, sa písmeno c) vypúšťa bez náhrady a doterajšie písmeno d) sa označuje písmenom
c), ostatné nasledujúce písmená sa menia analogicky.
8. V § 4, ods. 3, písmeno l) sa slová „podľa § 22, od. 1, písm. h) Zákona č. 47/2002 Z. z.“
nahrádzajú slovami: „Mesta Brezna ako orgánu ochrany ovzdušia“.
9. V § 4 ods. 4 sa vypúšťajú slová “podľa odseku 1“ bez náhrady.
10. V prílohe č. 1 sa v bode 1 ponecháva len názov, ostatný text bodu 1 uvedený pod názvom sa
vypúšťa v plnom rozsahu bez náhrady.
11. Príloha č. 1 sa v bode 1 dopĺňa bod 1.4 nasledovného znenia: Základný poplatok pre tuhé
znečisťujúce látky je stanovený na 166 euro.t-1. Výšku poplatku vypočíta prevádzkovateľ
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malého zdroja znečisťovania ovzdušia pri tuhých znečisťujúcich látkach podľa vzorca
stanoveného v Prílohe č. 2 Zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
12. Príloha č. 1 sa dopĺňa o bod 7 nasledovného znenia:
Výška poplatku za znečisťujúce látky, zariadenia a činnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1
tohto VZN, sa vypočíta v súlade s Prílohou č. 2 Zákona č. 401/1998 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia.

Článok II.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie číslo VZN 09/2010 schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta
Brezna uznesením č.167./2010 dňa 23.11.2011 a nadobúda účinnosť dňa 19.01.2011.

