Všeobecné záväzné nariadenie
MESTO BREZNO

Číslo: VZN– 05/2017
Výtlačok číslo: 1

v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
§ 27 ods.1 písm. g) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, § 6 ods. 5 zákona NR SR č.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „zákon o poplatkoch“)
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-03/2014
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov a určenie zón
s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:
4.9.2017
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa :
4.9.2017
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
4.9.2017
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
13.9.2017
Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
- elektronicky na adresu: zuzana.kristekova@brezno.sk
- faxom na číslo: 048 6306 229
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
14.9.2017
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní MsZ mesta dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

21.9.2017
26.9.2017
10.10.2017

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.
primátor mesta
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I. ČASŤ
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa v súlade s § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Brezno č. VZN-03/2014 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkou malých zdrojov a určenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov
mení takto:
1. Doterajší § 2 sa nahrádza novým znením, ktoré vrátane nadpisu znie:
§2
Základné pojmy
1. Ovzdušie je okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch podľa
osobitného predpisu, do ktorých verejnosť nemá prístup1.
2. Znečisťujúca látka je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do
ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie, okrem
látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom2
3. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“) sú:
a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným
tepelným príkonom do 0,3 MW,
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia a
stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných
zdrojov znečisťovania ovzdušia,
e) iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie
f) mobilný zdroj, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím
motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie3
4. Prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba oprávnená prevádzkovať alebo riadiť
zdroj znečisťovania ovzdušia4
2. Doterajší § 9 sa nahrádza novým znením, ktoré vrátane nadpisu znie:

1
2
3
4

§ 2 písm. a) zákona č. 137/2010 o ovzduší
§ 2 písm. b) zákona č. 137/2010 o ovzduší
§ 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 137/2010 o ovzduší
§ 2 písm. f) zákona č. 137/2010 o ovzduší
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§9
Sankcie

Pokutu za nesplnenie povinností podľa § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch prevádzkovateľom malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa § 6 ods.6 tohto
zákona uloží mesto na základe § 8 ods. 3 zákona o poplatkoch do výšky 663,87 eur. Výnosy
z týchto pokút sú príjmom mesta.

II. ČASŤ
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia

