
Všeobecne záväzné nariadenie �. 10/1993 

Mestské zastupite�stvo v Dobšinej na svojom zasadnutí konanom d�a 1.10.1993 uznesením �. 
35-1/X-1993 MsZ pod�a § 11 odst. 3 písm. g) zákona SNR �. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení vyhlásenom pod �. 481/1992 Zb. uznieslo sa na tomto  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ �. 10 

o ochrane ovzdušia pred zne�is�ujúcimi látkami v meste Dobšiná 

�l. I 

Všeobecné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa prijíma v zmysle § 6 písm. f) zákona SNR �. 
134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia navykonanie zákona �.309/1991 Zb. o 
ochrane ovzdušia pred zne�is�ujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona 
�.218/1992 Zb.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických 
osôb prevádzkujúcich malé zdroje zne�is�ovania na území mesta Dobšiná pri ochrane 
vonkajšieho ovzdušia pred vnášaním zne�is�ujúcich látok �udskou �innos�ou a spôsob 
obmedzovania prí�in a zmier�ovanie následkov zne�istenia.  

�l. II 

1. Zne�is�ujúcimi látkami na ú�ely tohto nariadenia sú tuhé, kvapalné a plynné látky, 
ktoré priamo alebo po chemickej alebo fyzikálnej zmene v ovzduší alebo po 
spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyv�ujú ovzdušie a tým ohrozujú 
a poškodzujú zdravie �udí, alebo ostatných organizmov, zhoršujú ich životné 
prostredie, nadmerne ho ob�ažujú alebo poškodzujú majetok.  

�l. III 

Malé zdroje zne�is�ovania 

1. Malými zdrojmi zne�is�ovania ovzdušia pod�a tohto nariadenia sú : technologické 
objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spa�ovanie palív s tepelným výkonom 
nižším ako 0,2 MV, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobova� 
zne�is�ovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a zachytených 
exhalátov a iné stavby, zariadenia a �innosti výrazne zne�is�ujúce ovzdušie.  

�l. IV 

Prevádzkovate� malého zdroja zne�is�ovania ovzdušia 

1. Prevádzkovate�om malého zdroja zne�is�ovania je právnická alebo fyzická osoba, 
ktorá má právo alebo faktickú možnos� prevádzkova� tento zdroj.  

�l. V. 



Povinnosti prevádzkovate�ov malých zdrojov zne�is�ovania 

1. Prevádzkovatelia malých zdrojov zne�is�ovania sú povinní :  

a. uvádza� do prevádzky a prevádzkova� zdroje zne�is�ovania v súlade 
s podmienkami pre prevádzku týchto zariadení, ktoré ur�ia výrobcovia alebo 
orgány ovzdušia, pokia� sprísnia podmienky ur�ené pre prevádzku týchto 
zariadení výrobcovia,  

b. umožni� pracovníkom orgánov ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi 
povereným osobám prístup ku zdrojom zne�is�ovania zaú�elom zistenia 
množstva zne�is�ujúcich látok a kontroly zdroja zne�is�ovania a jeho 
prevádzky a predklada� im na to potrebné podklady.  

c. plni� pokyny orgánu ochrany ovzdušia na zistenie nápravy.  

2. Povinnosti pod�a odseku 1 písmeno b) sa nevz�ahujú na prevádzkovate�ov malých 
zdrojov zne�is�ovania (lokálne kúrenie), ktoré sú umiestnené a v stavbách na 
individuálnu rekreáciu.  

�l. VI 

Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia 

1. V meste Dobšiná, orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia pre malé zdroje 
zne�is�ovania, je mesto Dobšiná.  

2. Mesto Dobšiná :  

a. rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje 
malý zdroj zne�is�ovania ovzdušia,  

b. dáva súhlas na umiest�ovanie a povo�ovanie stavieb malých zdrojov 
zne�is�ovania, ktorých dokumentácia nebola schválená ako typový poklad, 
alebo vzorový projekt,  

c. ukladá prevádzkovate�om malých zdrojov zne�is�ovania, ktorí neplnia 
povinnosti uložené im zákonom o ovzduší, opatrenia naodstránenie zistených 
závad,  

d. ukladá prevádzkovate�om malých zdrojov zne�is�ovania zaporušenie právnych 
povinností uložených im zákonom o ovzduší pokuty,  

e. kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovate�ov malých zdrojov 
zne�is�ovania,  

f. môže nariadi� odstavenie malého zdroja zne�is�ovania alebo obmedzenie jeho 
prevádzky,  

g. je oprávnené vyzva� prevádzkovate�a mobilného zdroja zne�is�ovania 
podrobi� sa kontrole množstva vypúš�aných zne�is�ujúcich látok,  

h. môže ustanovi� všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením 
prevádzky zdrojov zne�is�ovania.  

�l. VII 

Kontrolný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia pre malé zdroje zne�is�ovania 
ovzdušia na území mesta Dobšiná 



1. Obvodný úrad Životného prostredia v Dobšinej a mesto Dobšiná dozerajú na 
dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší a všeobecne záväzných predpisov 
vydaných na ich vykonanie, ako aj na dodržiavanie nimi vydaných rozhodnutí a v 
rozsahu svojej pôsobnosti ukladajú opatrenia naodstránenie zistených závad a pokuty.  

2. Osoby vykonávajúce štátny dozor sú pri plnení svojich úloh oprávnené vstupova� na 
pozemky, do podnikov, zariadení a objektov, ak na to nie je potrebné povolenie, �alej 
vykonáva� potrebné zistenia, požadova� potrebné údaje a nazera� do príslušných 
dokladov. Právnická a fyzická osoba je povinná zabezpe�i� na požiadanie osôb 
vykonávajúcich štátny dozor potrebné sprevádzanie.  

3. Pri výkone štátneho dozoru sú osoby vykonávajúce štátny dozor povinné preukáza� sa 
preukazom orgánu, z poverenia ktorého vykonávajú štátny dozor.  

�l. VIII 

Smogová situácia 

1. Smogová situácia je mimoriadne zne�istené ovzdušie, ke� úrove� zne�istenia prekro�í 
osobitný imisný limit.  

2. Ak nastane na území mesta Dobšiná smogová situácia, vyhlási okamžite mesto 
Dobšiná varovné a regula�né opatrenia na obmedzenie emisií z malých a mobilných 
zdrojov zne�is�ovania ovzdušia, tieto opatrenia sa uplat�ujú po celý �as trvania 
smogovej situácie.  

3. V prípade smogovej situácie bude verejnos� informovaná mestským rozhlasom mesta 
Dobšiná.  

�l. IX 

Poplatky za zne�is�ovanie ovzdušia malými zdrojmi zne�is�ovania ovzdušia na území 
mesta Dobšiná 

1. Za zne�is�ovanie ovzdušia sú povinní prevádzkovatelia malých zdrojov zne�is�ovania 
ovzdušia plati� poplatky.  

2. Povinnosti plati� poplatky sa nevz�ahujú na fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje 
zne�is�ovania ovzdušia s tepelným výkonom do 50 kW, pokia� sa týka zdroj 
pravidelne nepoužíva na výkon podnikate�skej �innosti.  

3. Prevádzkovate� malého zdroja zne�is�ovania ovzdušia, ktorý je právnickou alebo 
fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný oznámi� každoro�ne do 
15.februára mestu údaje potrebné k zisteniu škodlivosti vypúš�anej zne�is�ujúcej 
látky, množstva a druhu paliva spotrebovaného za predchádzajúci kalendárny rok ako 
aj ve�kos� zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku.  

4. Poplatky platené prevádzkovate�mi malých zdrojov zne�is�ovania ovzdušia sú 
príjmom mesta, použitie príjmov z poplatku je ú�elovo viazané na ochranu životného 
prostredia mesta Dobšiná.  

5. Sadzby poplatkov pre prevádzkovate�ov malých zdrojov zne�is�ovania ovzdušia 
pod�a množstva a druhu spotrebovaného paliva za kalendárny rok na území mesta 
Dobšiná : 

a. tuhé palivo (koks, uhlie, brikety, uholný prach, kal, at�.).  



� do 20 t 500,-  
� do 23 t 800,-  
� do 26 t 1 000,-  
� do 29 t 2 000,-  
� do 32 t 3 000,-  
� do 35 t 4 000,-  
� do 38 t 5 000,-  
� do 41 t 6 000,-  
� do 44 t 7 000,-  
� do 47 t 8 000,-  
� do 50 t 9 000,-  
� nad 50 t 10 000,-  

b. kvapalné palivo (nafta, olej, at�.)  

� do 0,5 t 200,-  
� do 1 t 300,-  
� do 2 t 400,-  
� do 3 t 600,-  
� do 4 t 800,-  
� do 5 t 1 000,-  
� do 6 t 2 000,-  
� do 7 t 3 000,-  
� do 8 t 4 000,-  
� do 9 t 5 000,-  
� do 10 t 6 000,-  
� nad 10 t 7 000,-  

2. Sadzby poplatkové pre skládky palív, surovín, produktov, odpadov a zachytených 
exhalátov a iné stavby, zariadenia a �innosti výrazne zne�is�ujúce ovzdušie.  

3. Pod�a plochy zne�is�ujúcej ovzdušie : 

� do 100 m2 1 000,-  
� do 500 m2 3 000,-  
� do 1 000 m2 5 000,-  
� do 1 500 m2 7 000,-  
� do 2 000 m2 8 000,-  
� do 2 500 m2 9 000,-  
� nad 2 500 m2 10 000,-  

�l. X. 

Pokuty právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie 

1. Pokutu vo výške od 500,- do 100 000,-Sk orgán ochrany ovzdušia uloží 
prevádzkovate�ovi malého zdroja zne�is�ovania ovzdušia :  

a. ako v zariadeniach na spa�ovanie palív, spa�uje iné palivá než ur�uje výrobca 
tepelného zdroja,  

b. ak poruší povinnos� prevádzkovania malého zdroja zne�is�ovania pod�a �l.V. 
odst. 1/,  

c. ak nepožiadajú o súhlas orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia 
naumiest�ovanie a povo�ovanie stavieb malých zdrojov zne�is�ovania 



ovzdušia, ktorých dokumentácia nebola schválená ako typový podklad alebo 
vzorový projekt.  

2. Ak v �ase od uplynutia jedného roka odo d�a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktoré bola uložená 
pokuta pod�a odseku 1) a prevádzkovate� nesplnil v lehote pokyny na zaistenie 
nápravy, orgán ochrany ovzdušia uloží pokutu až do výšky dvojnásobku súm ur�ených 
v ods.1) a môže nariadi� odstavenie zdroja zne�is�ovanie alebo obmedzenie jeho 
prevádzky.  

3. Pokutu vo výške od 10 000,- do 1 000 000,- Sk orgán ochrany ovzdušia uloží 
prevádzkovate�ovi malého zdroja zne�is�ovania ovzdušia, ktorý nesplnil opatrenia 
orgánu ochrany ovzdušia pod�a �l. VIII.odst.2.  

4. Pokutu od 1 000,- do 10 000,-Sk orgán ochrany ovzdušia uloží prevádzkovate�ovi 
malého zdroja zne�is�ovania ak nesplní povinnos� pod�a �l. IX. odst. 3.  

�l. XI 

Priestupky na úseku ochrany životného prostredia 

1. Na území mesta Dobšiná je zakázané spa�ova� akýko�vek odpad, pneumatiky, 
hor�aviny 1 až 4 triedy, plastické hmoty, mimo zariadení naspa�ovanie ur�ených 
a riadne schválených. v prípade porušenia uvedených zákonov môže by� uložená 
pokuta do výšky 3 000,-Sk.  

�l. XII. 

Závere�né ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú�innos� d�om jeho vyhlásenia.  

Jaroslav P r i a t k a  
primátor mesta 

 


