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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník 

číslo 1/2005 

 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 1/2000 

o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Svidník 

 

 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku podľa §-6 ods. 1 a §-u 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR číslo 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR číslo 

478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR číslo 401/1998 Z.z. o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 5  zákona NR SR číslo 401/1998 

Z.z. v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Svidník 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník číslo 1/2005 

 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 1/2000  

o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Svidník 

 

 

 
§ 1 

 

Úvodné ustanovenia 

 

     Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Svidník číslo 1/2000 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Svidník 

takto: 

 

§ 2 

 

Základné pojmy 

 

     V článku II ods. 2 doterajší text sa nahrádza novým textom, ktorý znie:  

„Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na 

spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW, ostatné technologické celky nepatriace 

do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy na ktorých sa vykonávajú práce ktoré 

môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín produktov a odpadov, ak nie sú 

súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne 

znečisťujúce ovzdušie.“ 
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§ 3 

 

Výška poplatkov za znečisťovanie ovzdušia 

 

     Článok VII sa mení a dopĺňa takto: 

1. V odseku 3, doterajší text sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

     a/  Poplatok za malé zdroje znečisťovania ovzdušia spaľujúce plynné paliva sa pri ročnej spotrebe   

         do 5000 m3 podľa skutočnosti roka predchádzajúceho určuje paušálnou sumou vo výške  

         400,– Sk/rok za zemný plyn naftový. 

     b/  Za každých ďalších aj začatých 1000 m3 ročnej spotreby podľa skutočnosti roka  

          predchádzajúceho sa určuje poplatok paušálnou sumou vo výške 100,– Sk/rok za zemný plyn   

          naftový.    

     c/  Výška ročného poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia bude vyrubená ako súčet  

          poplatku určeného podľa písm. a/  a  b/ tohto odseku. 

2. Vypúšťa sa odsek 4. 

3. V odseku 5 sa do textu za slová „čerpacích staníc pohonných hmôt“ vkladajú slová „pri  

    projektovanom alebo skutočnom ročnom obrate do 100 m3“. 

4. Sadzby poplatkov určené v odseku 5 pod písm. a/, b/, c/ a d/ pre rok 2005 platia aj pre ďalšie roky.  

5. V odseku 7, doterajší text sa nahrádza novým textom, ktorý znie:  

    Poplatok pre ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov  

    znečisťovania, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie  

    ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov /drevené piliny/ ak nie sú súčasťou veľkého  

    alebo stredného zdroja znečisťovania a iné stavby, zariadenia a činnosti /výrobne betónových zmesí/    

    výrazne znečisťujúce ovzdušie sa určuje ročnou paušálnou sadzbou podľa ich umiestnenia  

    nasledovne: 

    a/ Obytná zóna:  2 500,– Sk/rok, 

    b/ Priemyselná zóna :  1 500,– Sk/rok 

6. Za odsek 7 sa vkladá nový odsek  8, ktorý znie: 

    8. Čerpanie a plnenie skvapalnenými uhľovodíkmi (LPG) sa spoplatňuje ročnou paušálnou sumou  

        100,– Sk. 

 

§ 4 

Účinnosť 

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku uznesením    

    číslo 16 zo dňa 24. februára 2005. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník, v zmysle §-u 6 zákona SNR číslo 369/1990 Zb.  

    o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta 

    od  25.2.2005 do 14.3.2005 a nadobúda účinnosť dňom 15.3.2005. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Michal  B a r t k o  v.r. 

                                                                                                      primátor mesta 

 

 

 


