Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 4/2020 zo dňa 13.05.2020 o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území
mesta Nová Baňa.
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. § 6 ods. 5 o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN).

Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Toto VZN určuje pôsobnosť mesta Nová Baňa vo veci rozhodovania pri výkone štátnej
správy na úseku ochrany ovzdušia.
2. Pre potreby tohto VZN sa orgánom ochrany ovzdušia rozumie Mesto Nová Baňa. Výkonnú
činnosť zabezpečuje mesto Nová Baňa prostredníctvom Mestského úradu - oddelenie
výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „VZN“):
a) upravuje náležitosti Oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia
(ďalej len MZZO),
b) upravuje podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa MZZO,
c) vyčleňuje MZZO, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať,
d) vyčleňuje MZZO, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť,
e) upravuje spôsob a výšku ukladania sankcií za porušenie povinností prevádzkovateľa
MZZO.

Článok II.
Povinnosti prevádzkovateľa MZZO
1. Prevádzkovateľ MZZO je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu Nová Baňa,
formou vyplneného a podaného Oznámenia, ktoré je prílohou tohto VZN, 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.
Článok III.
Náležitosti oznámenia
1. Tlačivo Oznámenie prevádzkovateľa MZZO tvorí Prílohu č. 1 tohto nariadenia.
Článok IV.
Podrobnosti vo veciach poplatku
1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) platia právnické osoby a fyzické
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osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO, za podmienok ustanovených v
zákone.
2. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje
MZZO, rozhoduje v prenesenom výkone štátnej správy mesto Nová Baňa.
3. Výška poplatku sa určí na základe predložených údajov, oznámených podľa čl. II. tohto
VZN, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe
palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a Výpočtu výšky ročného poplatku
prevádzkovateľa MZZO, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto VZN.
4. Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované MZZO na území mesta Nová Baňa.

Článok V.
Vyrubenie poplatku
1. Mesto Nová Baňa 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 MZZO v predchádzajúcom
roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej
povinnosti prevádzkovateľa MZZO.
2. Vypočítaný poplatok sa zaokrúhľuje na desať centov smerom nadol.
3. Poplatky platené prevádzkovateľom MZZO sú príjmom rozpočtu mesta Nová Baňa.
Článok VI.
Vyčlenenie MZZO
1. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na
a. všetky fyzické osoby (občanov) prevádzkujúce MZZO
b. pre prevádzkovateľov MZZO v stavbách na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto
zdroje nevyužívajú na podnikanie
c. spoločenstvá vlastníkov bytov a bytové domy, ktoré prevádzkujú vlastné kotolne na
vykurovanie bytov
2. Poplatok sa nebude vyrubovať
a. prevádzkovateľovi MZZO školských a vzdelávacích zariadení, zdravotníckych,
sociálnych organizácií a cirkevných zariadení na území mesta Nová Baňa.
b. MZZO, ktorých prevádzkovateľom je Mesto Nová Baňa.
Článok VII.
Sankcie
1. Prevádzkovateľovi MZZO uloží Mesto Nová Baňa pokutu do výšky 663,87 eura za
nesplnenie povinností uvedených v článku II. tohto VZN a za nesplnenie povinností
určených rozhodnutím obce podľa článku V. tohto VZN.

2

2. Pokuty uložené podľa č. VII ods. 1 tohto VZN sú príjmom Mesta Nová Baňa a pokutu
možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Mesto Nová Baňa o porušení povinnosti
dozvedelo, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.
Článok VIII.
Spoločné a prechodné ustanovenia
1. Na konanie vo veci poplatkov za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov.
2. V prípadoch neuvedených v tomto VZN sa bude postupovať v súlade s platnými právnymi
predpismi. Týmto nariadením nie je dotknutá pôsobnosť ostatných platných právnych
predpisov.
3. Konania začaté a neukončené pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa dokončia podľa
VZN č.2/2009 zo dňa 29.01.2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné naradenie bolo prerokované a schválené na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Novej Bani dňa 13.05.2020, nariadením č. 4/2020 a účinnosť nadobúda
pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
2. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č.
2/2009 zo dňa 29.1.2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia vyvesený na úradnej tabuli od 27.04.2020 do
11.05.2020 .
Všeobecne záväzné nariadenie schválené nariadením MsZ č. 4/2020 dňa 13.05.2020
Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 19.05.2020 do 02.06.2020
Všeobecne záväzné nariadenie účinné od 03.06.2020.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta
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