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Návrh uznesenia: 
 
Miestne  zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
s c h v a ľ u j e   
 
stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta SR o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia.  
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Dôvodová správa 

 
 
 

Hlavné mesto SR  Bratislava  listom doručeným dňa 03.09.2012 požiadalo  o zaujatie 
stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR 
Bratislavy o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia (ďalej len 
„VZN“).  

Stanovisko mestskej časti, v ktorom sú vypracované pripomienky k návrhu  VZN je 
súčasťou predloženého materiálu. 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí miestnej rady dňa 18.09.2012. Miestna rada 
odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť stanovisko k návrhu VZN. 
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Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 k návrhu všeobecne záväzného nariadenia Bratislavy o poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 

A. Všeobecne: 

1. Od účinnosti novely zák. SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave vykonanej zák. č. 535/2008 Z. z. došlo k zásadným zmenám 
v označovaní mesta Bratislavy i jej orgánov vypustením prívlastku „hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava“, preto odporúčame v názve všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len 
„nariadenie“) i v celom jej texte označovať mesto Bratislava a jej orgány názvami 
v aktuálnom znení. 

2. Obsah nariadenia nerozširovať nad rámec splnomocnenia ustanoveného § 6 ods. 5 
zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o poplatkoch“). 

3. V súlade so zásadami legislatívnych pravidiel nerecipovať (nepreberať) do 
nariadenia ustanovenia iných právnych predpisov, ale zvoliť metódu odkazu na poznámku 
pod čiarou a v poznámke pod čiarou uviesť príslušný právny predpis, prípadne i s uvedením 
jeho konkrétneho ustanovenia. 

B. K jednotlivým ustanoveniam:  

1. K úvodnej vete: Slová „Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy“ nahradiť z dôvodov uvedených v pripomienke ad A.1. slovami 
„Mestské zastupiteľstvo Bratislava“. 

2. K úvodnej vete: Za slovo „podľa“ uviesť príslušné ustanovenie § 6 zák. SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 29 zák. č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov, 
podľa ktorého mestské zastupiteľstvo vydáva nariadenie. 

3. K úvodnej vete: Slová „zákona č. 535/2008 Z. z.“ nahradiť slovami „neskorších 
predpisov“, keďže nie je dôvod na osobitné uvedenie zákona, ktorý novelizoval zákon č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o hlavnom meste“) a za slovo „Ovzdušia“ vložiť slová „v znení neskorších 
zákonov“, pretože zákon o poplatkoch bol viackrát novelizovaný. 

4. K 1 ods. 2 písm. a): Navrhujeme vypustiť, pretože opakuje ustanovenia zákona č. 
137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“), a navyše nepresne. Podľa § 3 ods. 2 
písm. c) malým zdrojom znečistenia je ostatný technologický celok, t. j. taký celok, ktorý 
nespĺňa podmienky uvedené v ustanovení § 3 ods. 2 písm. a) a b) zákona o ovzduší, teda nie 
je osobitne závažným technologickým celkom, ale nie je ani závažným technologickým 
celkom a nie je ani súčasťou veľkého zdroja. 

5. K § 1 ods. 2 písm. b): Prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
definuje zákon o ovzduší, preto ďalšia definícia je bezdôvodná a preto z dôvodov uvedených 
v pripomienke ad A.3. navrhujeme ustanovenie vypustiť a s prihliadnutím na pripomienku ad 
B.4. vypustiť z § 1 číslovanie odseku 1. 

6. K § 2 ods. 1 písm. a): Navrhované ustanovenie v časti, v ktorej formuluje 
povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ide nad rámec splnomocňovacieho 
ustanovenia § 6 ods. 5 zákona o poplatkoch a v tej časti recipuje ustanovenie § 6 ods. 4 
zákona o poplatkoch. Vzhľadom na uvedené navrhujeme ustanovenie preformulovať tak, aby 
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zodpovedalo ustanoveniu § 6 ods. 5 zákona o poplatkoch (upraviť náležitostí oznámenia 
podľa § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch) a v spojení s tým zosúladiť aj znenie označenia § 2. 

7. K § 2 ods. 1 písm. b): Navrhované ustanovenie ide nad rámec splnomocňovacieho 
ustanovenia § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch, preto ho navrhujeme z nariadenia vypustiť. 

8. K § 2 ods. 2 a 3: Podľa § 6 ods. 5 zákona o poplatkoch obec môže všeobecne 
záväzným nariadením vyčleniť malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok nebude 
vyrubovať a vyčleniť malé zdroje znečisťovania ovzdušia, na ktorých prevádzkovateľov sa 
nevzťahuje ustanovenie odseku 4 § 6 zákona o poplatkoch. Navrhované ustanovenia odsekov 
2 a 3 § 2 nie sú v súlade s citovaným ustanovením § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch, preto 
navrhujeme znenie označených ustanovení dať do súladu s citovaným ustanovením zákona 
o poplatkoch. 

9. Zvážiť či v § 2 ods. 2 nie je porušená zásada rovnosti pred zákonom. 

10. K § 4: Z dôvodu uvedeného v pripomienke ad A.3. navrhujeme vypustiť, pretože 
odsek 1 v podstate odpisuje ustanovenie § 6 ods. 6 zákona o poplatkoch a odsek 2 ustanovenie 
§ 9 ods. 1 zákona o poplatkoch. Na úplnosť k odseku 1 uvádzame, že podľa zákona 
o poplatkoch správnym orgánom na vydanie rozhodnutia je obec, nie jej starosta, čiže v tejto 
časti navrhované ustanovenie odporuje zákonu o poplatkoch. 

11. K § 5: Z dôvodu uvedeného v pripomienke ad A.3. navrhujeme vypustiť, pretože 
odsek 1 odpisuje, ale nepresne, ustanovenie § 8 ods. 3 zákona o poplatkoch (podľa zákona 
o poplatkoch sankcie hrozia prevádzkovateľovi malého zdroja znečistenia ovzdušia za 
nesplnenie povinnosti uvedených v odseku 4 a 6 § 6 zákona o poplatkoch, nie § 6 ods. 5 
zákona o poplatkoch) a odsek 2 ustanovenie § 8 ods. 4 zákona o poplatkoch. 

12. K § 6 ods. 1 posledná veta: Navrhujeme vypustiť, pretože je v rozpore 
s ustanovením § 6 ods. 5 zákona o poplatkoch. 

13. K § 6 ods. 2 a 3: Navrhujeme vypustiť z dôvodu uvedeného v pripomienke ad 
A.3., pretože odsek 2 odpisuje ustanovenie § 7 ods. 2 zákona o poplatkoch a odsek 3 
ustanovenie § 8 ods. 5 zákona o poplatkoch 
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Výňatok zo zákona č.  
401/1998 Z.z. 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
 

§ 1 
Poplatková povinnosť 

 
 (1) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len "poplatok") platia právnické osoby a 
fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania 
ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovania ovzdušia, 1) za 
podmienok ustanovených v zákone. 
  
 (2) Poplatková povinnosť nevzniká, ak výška ročného poplatku prevádzkovateľa 
veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je 34 
eur a menej. 
  
 (3) Pre stredné a veľké zdroje znečisťovania, ktoré užívajú hnedé uhlie majúce pôvod 
na území Slovenskej republiky v množstve nad 30% ročnej spotreby, platí osobitná 
poplatková povinnosť podľa tabuľky č. 3 prílohy č. 2. 
  
 (4) Pre jestvujúce stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a jestvujúce veľké zdroje 
znečisťovania ovzdušia, ktoré sú zároveň vybrané jestvujúce prevádzky dohodnuté s 
Európskou komisiou, 1a) a ktorým je alebo môže byť v integrovanom povolení podľa 
osobitného predpisu udelená na znečisťujúcu látku výnimka z uplatňovania emisného limitu, 
1b) platí v každom kalendárnom roku, v ktorom je možné túto výnimku uplatniť, osobitná 
poplatková povinnosť podľa tabuľky č. 4 prílohy č. 2; pre zdroje znečisťovania, ktoré nebudú 
mať na znečisťujúcu látku udelenú výnimku z uplatňovania emisného limitu udelenú ani do 
31. decembra 2007, platí táto poplatková povinnosť na znečisťujúce látky vypustené v rokoch 
2006 a 2007. 
  
 (5) Pre stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, 
ktoré súčasne spĺňajú podmienky podľa odsekov 3 a 4, platí poplatková povinnosť podľa 
odseku 3. 
  

§ 2 
Pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia 

 
 (1) O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá 
prevádzkuje veľký zdroj znečisťovania ovzdušia alebo stredný zdroj znečisťovania ovzdušia 
(ďalej len "prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja"), rozhoduje obvodný úrad 
životného prostredia. 2) 
  
 (2) O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá 
prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len "prevádzkovateľ malého zdroja"), 
rozhoduje obec. 3) 

 
§ 3 

Výpočet poplatku 
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 (1) Poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja sa pre každý zdroj 
určuje na obdobie jedného kalendárneho roka na základe údajov oznámených podľa § 4 ods. 1 
alebo podľa § 4 ods. 2 za všetky vypustené znečisťujúce látky, ktoré podliehajú poplatkovej 
povinnosti a ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 (ďalej len "znečisťujúce látky"), podľa výpočtu 
ustanoveného v prílohe č. 2; poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol. 
  
 (2) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny 
rok paušálnou sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 
5 úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a 
surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. 
  
 (3) Ročný poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja pozostáva zo 
súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované veľké zdroje znečisťovania ovzdušia a stredné 
zdroje znečisťovania ovzdušia v jednom okrese. 
  
 (4) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za 
všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci. 
  

§ 4 
Oznamovanie údajov 

 
 (1) Prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja je povinný písomne oznámiť 
každoročne do 15. februára príslušnému obvodnému úradu životného prostredia úplné a 
pravdivé údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za 
uplynulý rok a údaje o dodržaní určených emisných limitov 4) zistené podľa osobitného 
predpisu, 4) výpočet poplatku za každý veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a stredný zdroj 
znečisťovania ovzdušia a výpočet ročného poplatku. 
  
 (2) Ak prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja nepreukáže za uplynulý rok 
údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia, ktoré mal zistiť 
podľa osobitného predpisu 6) kontinuálnym oprávneným meraním, je povinný v lehote 
ustanovenej v odseku 1 písomne oznámiť tieto údaje zistené iným postupom výpočtu 
množstva emisie podľa tohto osobitného predpisu príslušnému obvodnému úradu životného 
prostredia; aj v tom prípade oznamuje výpočet poplatku za každý veľký zdroj znečisťovania 
ovzdušia a stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a výpočet ročného poplatku. 
  

§ 5 
Konanie vo veciach poplatkov 

 
 (1) Oznámenie podľa § 4 je návrhom na začatie konania podľa všeobecných predpisov 
o správnom konaní. 8) 
  
 (2) Ak prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja nepreukáže podľa osobitného 
predpisu 9) pre znečisťujúcu látku v mieste jej vypúšťania za uplynulý rok údaje o dodržaní 
určeného emisného limitu, 4) 
a) pri výpočte poplatku sa pre takúto znečisťujúcu látku zaradenú v mieste jej vypúšťania do 
triedy A 10) použije koeficient emisného limitu KELN, 
  
b) pri výpočte poplatku za znečisťovanie ovzdušia v rokoch 2000 a 2001 sa pre takúto 
znečisťujúcu látku zaradenú v mieste jej vypúšťania do triedy B 10) použije namiesto 
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koeficientu emisného limitu KELB koeficient emisného limitu KELN platný pre triedu A. 
 
  
 (3) Obvodný úrad životného prostredia určí rozhodnutím ročný poplatok za 
znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku do 31. mája. Obvodný úrad životného 
prostredia konanie zastaví, ak zistí, že poplatková povinnosť nevzniká (§ 1 ods. 2); 
rozhodnutie o zastavení konania sa v takomto prípade iba vyznačí v spise. 
  
 (4) zrušený od 1.1.2006. 
  

§ 6 
Platenie poplatkov 

 
 (1) Ročný poplatok sa platí 
a) od 35 eur do 33 194 eur ročného poplatku v štvrťročných splátkach vo výške jednej 
štvrtiny ročného poplatku najneskôr do konca príslušného štvrťroka, 
  
b) od 33 194 eur vrátane 33 194 eur ročného poplatku v mesačných splátkach vo výške jednej 
dvanástiny ročného poplatku najneskôr do konca príslušného mesiaca. 
  
 (2) Prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja až do nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o určení ročného poplatku je povinný platiť poplatok podľa vlastného výpočtu v 
splátkach podľa odseku 1. Preplatky v splátkach poplatku si prevádzkovateľ odpočíta zo 
splátok platených po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku a 
nedoplatky doplatí v prvej splátke po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia alebo do 
60 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. 
  
 (3) Preplatky v splátkach poplatku platených do nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o určení ročného poplatku, ktoré nemožno zúčtovať podľa odseku 2, zúčtuje 
Environmentálny fond (ďalej len "fond") po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení 
ročného poplatku a preplatok vráti prevádzkovateľovi veľkého alebo stredného zdroja do 60 
dní od doručenia žiadosti o vrátenie preplatku, alebo ak žiadosť nebola podaná, do jedného 
roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Fond nevráti preplatok, ktorý je 
nižší ako 3 eurá vrátane. 
  
 (4) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára 
obci 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. 
  
 (5) Obec môže upraviť všeobecne záväzným nariadením náležitosti oznámenia podľa 
odseku 4 a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja vrátane 
vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok nebude vyrubovať, a 
vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých prevádzkovateľov sa 
nevzťahuje ustanovenie odseku 4. 
  
 (6) Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti 
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá 
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rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie 
ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky 
týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja. 
  

§ 7 
Príjemca poplatku 

 
 (1) Poplatky platené prevádzkovateľom veľkého alebo stredného zdroja sú príjmom 
fondu. 
  
 (2) Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce. 
  

§ 8 
Pokuty 

 
 (1) Za nesplnenie povinností podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 2 a § 9 ods. 2 alebo ods. 3 
obvodný úrad životného prostredia uloží prevádzkovateľovi veľkého zdroja znečisťovania 
ovzdušia pokutu od 165,96 eura do 33 193,91 eura. 
  
 (2) Za nesplnenie povinností podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 2 a § 9 ods. 2 alebo ods. 3 
obvodný úrad životného prostredia uloží prevádzkovateľovi stredného zdroja znečisťovania 
ovzdušia pokutu od 33,19 eura do 6 638,78 eura. 
  
 (3) Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí obce 
vydanom podľa § 6 ods. 6 uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 
eura. 
  
 (4) Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa 
obvodný úrad životného prostredia alebo obec o porušení povinností dozvedeli, najneskôr do 
troch rokov od porušenia tejto povinnosti. 
  
 (5) Pokuty uložené podľa odsekov 1 a 2 sú príjmom fondu a pokuty uložené podľa 
odseku 3 sú príjmom obce. 
  

§ 9 
Spoločné a prechodné ustanovenia 

 
 (1) Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto zákona sa 
vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 8) ak tento zákon neustanovuje inak. 
  
 (2) Pri zmene prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja je pôvodný 
prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie 
ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v 
ktorom zdroj prevádzkoval, než došlo k zmene prevádzkovateľa zdroja. Na tento účel 
pôvodný prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja do 15 dní od vykonania zmeny 
prevádzkovateľa zdroja okresnému úradu podá oznámenie podľa § 4 ods. 1 alebo § 4 ods. 2 
potrebné na určenie poplatku za obdobie príslušného roka do vykonania zmeny 
prevádzkovateľa zdroja a výpočet poplatku; súčasne oznámi aj dátum zmeny a názov nového 
prevádzkovateľa zdroja. Poplatok sa platí jednorazovo alebo v splátkach a v termínoch 
určených rozhodnutím obvodného úradu životného prostredia. 
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 (3) Pri zániku veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo stredného zdroja 
znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku určeného 
za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v 
príslušnom roku, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku zdroja. Na tento účel 
oznámi zánik zdroja do 15 dní od jeho zániku obvodnému úradu životného prostredia vrátane 
údajov podľa § 4 ods. 1 alebo § 4 ods. 2 potrebných na určenie poplatku za obdobie 
príslušného roka a výpočet poplatku. Poplatok sa platí jednorazovo alebo v splátkach a v 
termínoch určených rozhodnutím obvodného úradu životného prostredia. 
  
 (4) Na konanie začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy. 
  
Záverečné ustanovenia 
  

§ 10 
  
 Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia. 
 

§ 11 
  
 Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000. 
 
  

Jozef Migaš v.r. 
Mikuláš Dzurinda v.r. 
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Výňatok zo zákona č. 137/2010 Z.z. 
o ovzduší 

  
§ 1 

Predmet úpravy 
 
 Tento zákon upravuje 
a) cieľ v kvalite ovzdušia, hodnotenie kvality ovzdušia a informovanie verejnosti o kvalite 
ovzdušia, 
  
b) práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou 
činnosťou a pri obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov znečisťovania ovzdušia, 
  
c) osvedčovanie odbornej spôsobilosti a povinnosti oprávnených posudzovateľov pri 
vyhotovovaní odborných posudkov alebo čiastkových odborných posudkov, 
  
d) oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekciu zhody, 
  
e) pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, 
  
f) správne delikty v oblasti ochrany ovzdušia. 
  

§ 2 
Vymedzenie základných pojmov 

 
 Na účely tohto zákona sa rozumie 
a) ovzduším okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch podľa 
osobitného predpisu, 1) do ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup, 
  
b) znečisťujúcou látkou 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 
predpisom, 2) 
  
c) stálym meraním meranie úrovne znečistenia ovzdušia uskutočňované na stálych miestach 
kontinuálne alebo občasným vzorkovaním, ktoré pri dodržaní cieľov v kvalite údajov určuje 
úroveň znečistenia ovzdušia, 
  
d) indikatívnym meraním meranie, ktoré spĺňa ciele v kvalite údajov, ktoré sú menej prísne 
ako tie, ktoré sa vyžadujú pre stále merania, 
  
e) mestským pozaďovým miestom miesto v mestských oblastiach, kde sú úrovne znečistenia 
ovzdušia reprezentatívne pre expozíciu bežného mestského obyvateľstva, 
  
f) prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia osoba, ktorá má právo prevádzkovať 
alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia, 
  
g) emisiou každé priame alebo nepriame vypustenie znečisťujúcej látky do ovzdušia, 
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h) spaľovňou odpadov stacionárne technické zariadenie alebo mobilné technické zariadenie, 
ktoré slúži na tepelnú úpravu odpadov 3) s využitím alebo bez využitia tepla vznikajúceho pri 
spaľovaní; sú to zariadenia na spaľovanie odpadov oxidáciou, zariadenia na iné postupy 
tepelnej úpravy odpadov, ako je pyrolýza, splyňovanie alebo plazmové procesy, ak sa látky 
vzniknuté pri týchto postupoch následne spália, 
  
i) zariadením na spoluspaľovanie odpadov stacionárne zariadenie alebo mobilné zariadenie, 
ktorého hlavným účelom je výroba energie alebo iného materiálového produktu, v ktorom sa 
odpady používajú ako riadne palivo alebo prídavné palivo alebo v ktorom sa odpady tepelne 
upravujú na účely ich zneškodnenia; ak sa spoluspaľovanie odpadov uskutočňuje tak, že 
hlavným účelom zariadenia na spoluspaľovanie odpadov nie je výroba energie alebo iného 
materiálového produktu, ale tepelná úprava odpadov, zariadenie na spoluspaľovanie odpadov 
sa považuje za spaľovňu odpadov, 
  
j) vymedzením spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov vymedzenie 
technologického celku ako celého zariadenia vrátane všetkých spaľovacích liniek, zariadení 
na príjem odpadov a skladovanie odpadov, súvisiacich zariadení na predúpravu odpadov, 
systémov na prísun odpadov, palív a vzduchu, parných kotlov, zariadení na úpravu a 
skladovanie zvyškov po spaľovaní, zariadení na čistenie odpadových plynov a odpadových 
vôd, komínov, zariadení a systémov na riadenie spaľovacieho procesu a na zaznamenávanie a 
monitorovanie podmienok spaľovania, ktoré sú prevádzkové v rámci funkčného celku a 
priestorového celku, 
  
k) dokumentáciou projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, 
prevádzkový predpis vypracovaný v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov 
zariadení, s podmienkami jej užívania a schválený súbor technicko-prevádzkových 
parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri 
prevádzke stacionárnych zdrojov, 
  
l) verejnosťou jedna alebo viacero osôb alebo ich združenia, 
  
m) časticami PM10 suspendované častice, ktoré prejdú zariadením so vstupným otvorom 
definovaným v referenčnej metóde na vzorkovanie a meranie PM10 STN EN 12341, 
selektujúcim častice s aerodynamickým priemerom 10 mikrometrov s 50% účinnosťou, 
  
n) časticami PM2,5 suspendované častice, ktoré prejdú zariadením so vstupným otvorom 
definovaným v referenčnej metóde na vzorkovanie a meranie PM2,5 STN EN 14907 
selektujúcim častice s aerodynamickým priemerom 2,5 mikrometrov s 50% účinnosťou, 
  
o) prchavou organickou zlúčeninou každá organická zlúčenina antropogénneho a biogénneho 
pôvodu iná ako metán, schopná tvoriť fotochemické oxidanty reakciou s oxidmi dusíka za 
prítomnosti slnečného žiarenia. 
  

§ 3 
Zdroj znečisťovania ovzdušia 

 
 (1) Zdroj znečisťovania ovzdušia je 
a) stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a 
produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo 
úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje 
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alebo môže znečisťovať ovzdušie; vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v 
rámci funkčného celku a priestorového celku, 
  
b) mobilný zdroj, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím 
motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie. 
  
 (2) Stacionárne zdroje sa podľa miery ich vplyvu na ovzdušie alebo podľa rozsahu 
znečisťovania ovzdušia členia na 
a) veľký zdroj, ktorým je osobitne závažný technologický celok, 
  
b) stredný zdroj, ktorým je závažný technologický celok, ak nie je súčasťou veľkého zdroja, 
  
c) malý zdroj, ktorým je ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, 
ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov 
a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo 
stredného zdroja. 
  
 (3) Stacionárne zdroje sa podľa dátumu ich povolenia alebo dátumu ich uvedenia do 
prevádzky členia na 
a) jestvujúce stacionárne zdroje, 
  
b) nové stacionárne zdroje. 
  
 (4) Stacionárne zdroje sa podľa charakteru technologického procesu, technologického 
princípu alebo účelu technológie zaraďujú do kategórií podľa ustanovenej kategorizácie. 
  
 (5) V pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja podľa odseku 1 písm. a), o 
členení stacionárneho zdroja podľa odsekov 2 a 3 a o jeho kategórii podľa odseku 4 rozhodne 
obvodný úrad životného prostredia. 
  

§ 4 
Prípustná úroveň znečisťovania ovzdušia 

 
 (1) Prípustnú úroveň znečisťovania ovzdušia určujú 
a) emisné limity, 
  
b) technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov, 
  
c) národné emisné stropy, 
  
d) emisné kvóty. 4) 
  
 (2) Emisný limit je najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky do 
ovzdušia zo stacionárneho zdroja alebo jeho časti vyjadrená ako 
a) hmotnostná koncentrácia alebo objemová koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových 
plynoch, 
  
b) hmotnostný tok znečisťujúcej látky za jednotku času, 
  
c) limitný emisný faktor, 
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d) emisný stupeň, 
  
e) stupeň odsírenia, 
  
f) tmavosť dymu. 
  
 (3) Emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania 
stacionárnych zdrojov určené pre nové stacionárne zdroje vychádzajú z možností najlepších 
dostupných techník. 5) 
  
 (4) Národný emisný strop je maximálne množstvo znečisťujúcej látky alebo skupiny 
znečisťujúcich látok antropogénneho pôvodu vyjadrené v hmotnostných jednotkách, ktoré sa 
môžu v priebehu kalendárneho roka vypustiť do ovzdušia zo všetkých zdrojov na území 
Slovenskej republiky. 
  

 
 


