
 
Mesto Trstená podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v y d á v a 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 

 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2005 o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia 

 

Čl. 1 

 

1. Príloha č. 1 k VZN č. 7/2005 písm. C sa mení nasledovne: 

Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov a odpadov, plochy na ktorých sa 

vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, stavby zariadenia a iné 

činnosti znečisťujúce ovzdušie (napr. manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, obilím, ČOV, 

výkrm hovädzieho dobytka a ošípaných, výkrm hydiny, silážovanie senážovanie, čerpacie 

stanice PHM s obratom do 100 m3, čerpacie stanice nafty, poľné a spevnené hnojiská, sklady, 

skládky – nádrže močovky, iné zariadenia a pod.) uvádza: 

 

Druh vykonávanej činnosti: ......................................................................................................... 

 

Druh manipulovanej, skladovanej látky: ..................................................................................... 

(základné a vybrané znečisťujúce látky, ostatné znečisťujúce látky tuhé, plynné a pary, 

pachové látky) 

 

Druh manipulovanej, skladovanej látky (t/rok): .......................................................................... 

 

Veľkosť manipulovanej plochy (m2): .......................................................................................... 

 

Poplatok pre zariadenia uvedené v tejto prílohe pod bodom C sa stanovuje ročnou paušálnou 

sumou 10,00 eur/rok. Ak malý zdroj nie je vymenovaný pod bodom C stanovuje sa podľa 

najbližšieho podobného stredného zdroja. 

 

 

2. Čl. 5 ods. 4 sa mení nasledovne: 

Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia so spaľovaním 

zemného plynu sa stanovuje ročnou paušálnou sumou 10,00 eur, pričom sa nestanovuje 

množstvo spáleného zemného plynu, to znamená bez obmedzenia. 

 

Čl. 2 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený vyvesením na úradnej 

tabuli mesta a internetovej stránke mesta Trstená dňa 20. novembra 2015. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom 

uznesením č. 365/XII/2015 dňa 8. decembra 2015. 
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3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta 

a na internetovej stránke mesta Trstená dňa 9. decembra 2015.   

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2016. 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Juraj Bernaťák 

 primátor  


