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Mesto Brezno podľa §6 ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vo väzbe na § 27 ods.1 písm. g) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, a podľa § 6,
ods. 5 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia, evidencie malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia a určenia poplatkov za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet a cieľ úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) v určení základných povinností
osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb ako prevádzkovateľov
malých zdrojov, spresňuje a špecifikuje podrobnosti a povinnosti v ochrane ovzdušia,
evidencie, prevádzkovania, určenia a úhrady poplatkov za prevádzkovanie malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia na území mesta.
2. Cieľom ochrany ovzdušia je udržanie dobrej kvality ovzdušia a zlepšovanie kvality ovzdušia
§2
Vymedzenie základných pojmov
1.Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
Ovzdušie ako okolité prostredie s obsahom v ňom existujúcich látok. ktorých úroveň
a koncentrácia môže alebo ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov mesta.
Dobrá kvalita ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota
Limitná kvalita ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých
poznatkov s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo
životné prostredie, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase a od tohto času nemá byť prekročená
Znečisťujúca látka ako akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do
ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí a životné prostredie
Prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo
riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia
Opatrenia ako technicko- organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri
prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia
Úroveň znečistenia ovzdušia ako koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší alebo jej
depozícia na zemskom povrchu v danom čase
Kritická úroveň znečistenia ovzdušia ako úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe
vedeckých poznatkov, pri prekročení ktorej sa môžu vyskytnúť priame nepriaznivé vplyvy na
stromy, iné rastliny alebo prírodné ekosystémy okrem ľudí
Prípustná úroveň znečisťovania ako určenie emisného limitu, technických požiadaviek
a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov
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PM10 suspendované častice v ovzduší ktoré prejdú zariadením selektujúcim častice
s aerodynamickým priemerom10 um s 50% účinnosťou (polietavý prach, spaľovanie uhlia a
dreva v lokálnych kúreniskách) ako najvýraznejší prvok úrovne znečistenia ovzdušia v SR.
Úroveň znečistenia je charakterizovaná ako závažná úroveň(zdroj SHMU 2010)
Prchavé organické látky ako zlúčeniny antropogénneho a biogénneho pôvodu inej ako metán,
schopná tvoriť fotochemické oxidanty reakciou s oxidmi dusíka za prítomnosti slnečného
žiarenia
Rozhodujúci lokálny zdroj prašného znečistenia ovzdušia v meste predstavujú výfukové
plyny z automobilov, resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest(posypový materiál), suspenzia
z tuhých častíc dopravy (oder pneumatík, brzdových obložení vozidiel, povrchov ciest a pod..),
minerálny prach zo stavebnej činnosti, veterná erózia z nespevnených povrchov (napr.suchá
orba, žatva), lokálne vykurovacie systémy na tuhé palivá, malé priemyselné zdroje bez
odlučovacej techniky (otrieskavače kovov)
Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia1 (ďalej len „malý zdroj, ktoré môžu spôsobovať
znečisťovanie ovzdušia) sú :
a) Stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do
0,3 MW,
b) Ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov
znečistenia ovzdušia,
c) Plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia,
d) Skládky palív, surovín, produktov a skládky odpadov, zariadenia na povrchovú úpravu
kovov (otrieskavače), násypníky, voľné nezakryté a na odsávanie znečisťujúcich látok
nezabezpečené dopravné pásovníky a pod.
e) Stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja
znečistenia alebo stredného zdroja znečistenia.
f) Mobilný zdroj znečisťovania ovzdušia , ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím
motorom alebo hnacím motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie
g) Inverzia (z lat. Inversio = obrátenie ) ako zmena obvyklého, normálneho priebehu určitých
teplotných klimatických javov vyskytujúca sa v počasí najmä na jeseň, cez zimu a na jar.

II. ČASŤ
OCHRANA OVZDUŠIA
§3
Určenie oblasti mesta vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia
1. Pre dosiahnutie cieľového stavu kvality ovzdušia sa pre účel tohto nariadenia a opatrení na
obmedzenie znečisťovania ovzdušia určujú a vymedzujú oblasti ako okrsky urbanizovaného
prostredia sídelného útvaru mesta Brezno nasledovne:

§3, ods. 2, písm. c) zákona č. 478/2002, Z. z. o ochrane ovzdušia, Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch
znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach
prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách
zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok
1
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Okrsky:
a) Centrum, IBV Sever, sídlisko Západ a Stred, Kasárne-Nemocnica-Banisko, sídlisko
Mazorníkovo, Mliekáreská ul
b) Predné Halny, Zadné Halny, IBV Vrchdolinka, Bujakovo
c) Podkoreňová-Ivančíkovo, IBV Chamarovo, Rohozná.
d) Priemyselná zóna I. (areál Mostáreň)
e) Voľná krajina katastrálneho územia mesta
§4
Opatrenia, obmedzenia a zákazy znečisťovania ovzdušia
Pre účel riadenia kvality ovzdušia a zamedzenia znečisťovania ovzdušia lokálnymi zdrojmi
znečisťovania ovzdušia katastri mesta sa určujú tieto opatrenia v realizácií činností:
1. Bezodkladným odstránením zimného inertného posypu komunikácií urbanizovaných okrskov
vedených v § 3 bodu 1 písm. a) až písm. c) tohto nariadenia .
2. Pravidelným vodným postrekom povrchu telesa miestnych komunikácií urbanizovaných okrskov
vedených v § 3 bodu 1 písm. a) až písm. c) tohto nariadenia v obdobiach letných mesiacov roka
pri klimatických podmienkach tzv. “letných horúčav“ pri súbežnom plnení dikcie osobitných
zákonov upravujúcich spôsob a možnosť používania vôd povrchových tokov.(zákon o vodách)
3. V lokálnych vykurovacích telesách v klimatických podmienkach dní „inverzie“ v
urbanizovaných okrskov vedených v § 3 bodu 1 písm. a) až písm. c) tohto nariadenia
nepoužívať tuhé palivá a palivá ropných produktov.
4. V urbanizovaných okrskoch s funkciou trvalého bývania trvalo neskladovať a voľne
neponechávať žiadne neuzavreté obaly a nádoby s prchavými organickými zlúčeninami.
5. Na území mesta je možné, vo výnimočných prípadoch alebo všeobecného verejného záujmu,
umiestňovať a povoľovať k realizácií a k prevádzkovaniu len zdroje znečisťovania ovzdušia
spĺňajúce parametre najnovšej dostupnej techniky (BAT ) a spĺňajúce ustanovujúce požiadavky
zabezpečenia rozptylu znečisťujúcich látok (§5 zák.č.245/2003 Z.Z.o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia )

6. Na území katastra mesta sa zakazuje vypaľovanie trávnych porastov, vegetácie pôdneho kytu
a spaľovanie odpadov zo zelene a záhrad. Za stav vzniku vypaľovania a požiaru trávneho
porastu, pre účel konaní vedených podľa § 8, 9 tohto nariadenia zodpovedá vlastník
nehnuteľnosti pozemku.
7. Urbanizované okrsky vedené v § 3 bodu 1 písm.a) až písm.c) tohto nariadenia sa pri situáciách
vzniku zistenej kritickej úrovne znečistenia ovzdušia a limitnej úrovne PM10 určujú ako zóny
s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov. Obmedzenie mobilných zdrojoch predstavuje
zníženie počtu prejazdov, vylúčenie možnosti prejazdov, zákaz voľného chodu motora
v dobe státia, zákaz vjazdu pre osoby nemajúce trvalý pobyt v danom urbanizovanom okrsku
a to za bližšie špecifikovaných podmienok určených príslušným prenosným dopravným
značením.
8. V urbanizovaných okrskoch, ako aj vo voľnej krajine katastrálneho územia, v líniách ciest
a miestnych a účelových komunikáciách tieto lemovať výsadbou sprievodnými pásmi zelene
a drevín tak, aby bola vytváraná možnosť sanačno-hygienickej funkcie zelene pre kvalitu
ovzdušia.
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8. Vo voľnej krajine oprávnené subjekty všetky práce predstavujúce možnosť vzniku plôch
a situácií prašného zdroja (suchá orba, kosenie a žatva rozľahlých plôch..) vykonávajú len za
podmienok príslušných agrotechnických opatrení a v súlade so zásadami eliminácie vznikov
prašného alebo fugitívneho zdroja znečistenia ovzdušia spôsobujúcu znečistenie ovzdušia nad
úroveň prípustnú zákonom (akceptácia poveternostných podmienok z hľadiska
veternosti, dlhodobého sucha a pod ., ktoré môžu výrazne ovplyvniť vnášanie a udržanie
znečisťujúcich látok v ovzduší .
9. Zakazuje sa v urbanizovaných okrskoch vedených v § 3 bodu 1 tohto nariadenia
umiestňovať a prevádzkovať malé a iné zdroje znečisťovania ovzdušia so vstupným
vykurovacím médiom kvapalné palivo (nafta, ľahký a ťažký vykurovací olej ).
III . ČASŤ
POVINNOSTI OSOB, POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV A
URČOVANIE VÝŠKY POPLATKU
§5
Povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia
1. Každý je povinný pri svojej činnosti chrániť a udržiavať dobrú kvalitu ovzdušia a
nevykonávať žiadne činnosti nad mieru prípustnú zákonom.
2. Každý je povinný pri zistení, vedomosti, informácie o skutočnosti činnosti znižovania
kvality ovzdušia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť orgánu ochrany ovzdušia, alebo
mestskej polícii a tiež bezodkladne prijať a realizovať sebe dostupným spôsobom opatrenia
na elimináciu alebo zmiernenie účinkov na kvalitu ovzdušia.
3. Každá Fyzická osoba oprávnená na podnikanie, právnická osoba vykonávajúca činnosť
v urbanizovaných okrskoch vedených v § 3 tohto nariadenia je povinná na mesto Brezno
predložiť písomnú informáciu údajov nakladania a používania látok a palív, počet
lokálnych kúrenísk a návrh programu ochrany ovzdušia pri vlastnej činnosti to podľa § 10
tohto nariadenia a potom každoročne.
4. Povinnosti vedené v § 4 bod 8, bod 9 tohto nariadenia sa určujú správcom ciest
správcom miestnych komunikácií ako i užívateľom účelových komunikácií existujúcich
v celej výmere, alebo novozriaďovaných v katastrálnom území Brezno.
5. Osoby a subjekty určené v bode 4 tohto ustanovenia, sú povinné v termíne do
15.februára kalendárneho roku na mesto Brezno ako orgán ochrany ovzdušia písomne zaslať
informáciu o počte (ks drevín a krov), výmery zriadenia lemujúcej zelene (v ha)
,identifikácie územia lokality ako opatrení realizovaných na ochranu ovzdušia v priebehu
predchádzajúce roka a to podľa § 10 tohto nariadenia a potom každoročne.

§6
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Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja
zdroja znečisťovania ovzdušia

1. Prevádzkovateľ je povinný:
a) Oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín
za uplynulý rok, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na
zistenie množstva škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia,
b) Platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) v súlade a v lehote
určenej rozhodnutím vydaným mestom,
c) Umožniť povereným pracovníkom mesta kontrolu malého zdroja a poskytnúť všetky
potrebné údaje o jeho prevádzkovaní,
d) Oznámiť do 15 dní mestu zánik(skončenie, zmena prevádzkovania) malého zdroja
e) Umiestniť a prevádzkovať malý zdroja znečisťovania ovzdušia len na základe súhlasu
mesta Brezno ako príslušného orgánu ochrany ovzdušia, ktorý je vydaný po podaní
žiadosti s príslušnými údajmi o zdroji zo strany žiadateľa.
f) Viesť prevádzkovú evidenciu malého zdroja znečisťovania ovzdušia s dôrazom na
evidenciu spotreby paliva a dodržiavanie výrobcom určených pokynov a prevádzkových
predpisov
2.
a)
b)
c)
d)

e)
f)

V oznámení podľa bodu 1 písm. a) tohto ustanovenia sa určuje uvedenie údajov v
rozsahu :
Označenie prevádzkovateľa, t. j. obchodné meno, sídlo, IČO.
Označenie prevádzky/prevádzok – jej názov a sídlo prevádzky.
Charakteristiku zdroja znečisťovania (§2)
Pri stacionárnom spaľovacom zariadení uviesť druh zariadenia, tepelný výkon zdroja,
druh paliva a jeho kvalitatívne ukazovatele, množstvo spotreby paliva, počet
prevádzkových hodín.
Pri skládke odpadov a surovín uviesť druh skládky, druh skladovaného odpadu,
množstvo uloženého odpadu za uplynulý rok, rozlohu prevádzkovej plochy.
Pri technologických celkoch uviesť druh výroby alebo činnosti, druh a spotrebu surovín,
prchavých látok, náterových hmôt, rozlohu prevádzkovej plochy.

§7
Určenie výšky poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
1. Poplatok pre každý malý zdroj sa určuje na kalendárny rok, v príslušnej výške, na základe
oznámenia a úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok, k spotrebe
palív a surovín alebo prevádzkových plôch skládok a iných zdrojov ako zosumarizovanie
množstva znečisťujúcich látok vzniknutých na základe prevádzkovania zdroja
v predchádzajúcom roku.
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním, ročne
alebo v alikvótnej časti kalendárneho roka, prevádzkovaných malých zdrojov na území
mesta 2.

2

§ 3, ods. 2 a 4 Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
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3. Sadzby poplatkov pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa
množstva a druhu spotrebovaného paliva za kalendárny rok na území mesta Brezna sú:
a) Tuhé palivo (koks, uhlie, uhoľný prach, kal, atď.) / rok
Množstvo spotrebovaného tuhého paliva/rok
- do 20 t
- do 50 t
- nad 50 t
b) Kvapalné palivo (nafta, olej, atď.)/ rok:
Množstvo spotrebovaného paliva
-

do 0,5 t
do 2 t
do 5 t
do 10 t
nad 10 t

c) Plynné palivo (zemný plyn):
Množstvo spotrebovaného paliva
-

do 40.000 m3
nad 40.000 m3

Výška poplatku/rok
33,19 €
200,49 €
663,87 €

Výška poplatku/rok
20,27 €
50,55 €
100,38 €
398,32 €
564,71 €

Výška poplatku/rok
199,16 €
300,00 €

4. Sadzby poplatkov pre skládky palív, surovín, tankovú dráhu, produktov odpadov
a zachytených exhalátov a iné stavby, zariadenia z činností, plošných a fugitívnych zdrojov
znečisťujúcich ovzdušie prašnosťou a zápachom:
a) podľa plochy znečisťujúcej ovzdušie:
- do 500 m²
- do 1000 m²
- do 2500 m²
- nad 2500 m²

199,16 €
331,93 €
597,49 €
663,87 €

b) zariadenia na povrchovú úpravu kovov vedené v §2, bod d):
- paušálny poplatok
300,00€/rok

IV. ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
§8
Priestupky
1. Konanie povinných osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia, sa
kvalifikuje ako priestupok proti poriadku v správe.
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2. Za priestupok podľa bodu 1 tohto ustanovenia sa môže uložiť pokuta do výšky 166,- €
v správnom konaní a do výšky 33,- €“ v blokovom konaní.
2. Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje zákon o správnom konaní.
3. Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa toho nariadenia sú príjmom mesta
§9
Sankcie za delikt
1. Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, alebo právnickou
osobou je dopustenie sa správneho deliktu
2. Za delikt podľa bodu 1 tohto ustanovenia sa môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie pokuta do výšky 6 638,- € .
3. Konanie o delikte je konanie v správnom konaní
4. Výnosy z pokút za delikt sú príjmom mesta.
V. ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10
Prechodné ustanovenia
1. Pre splnenie povinnosti určenej v § 5 ods.3 a ods.5 tohto nariadenia sa určuje lehota do 6
mesiacov odo dňa účinnosti tohto nariadenia .
2. Pre splnenie povinnosti určenej v § 6 písm. d), § 7 ods.1 tohto nariadenia sa určuje lehota do
6 mesiacov odo dňa účinnosti tohto nariadenia.
3. Pre splnenie povinnosti zákazu uloženú v § 4 bod 9 tohto nariadenia sa určuje lehota 1 rok
odo dňa účinnosti tohto nariadenia.
§ 11
Kontrola ustanovení
1. Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať:
- oprávnení zamestnanci Mestského úradu Brezno
- Mestská polícia Brezno
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno č. 02/2010
o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia a jeho doplnok č. 09/2010.
§ 13
Účinnosť
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa uznieslo na VZN č. 10/2012 o ochrane ovzdušia
Uznesením číslo 88/2012. Všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť dňa 15. 06. 2012.

