NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zámutov
č. ..../2017
o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce ZÁMUTOV

Obec Zámutov v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zariadení“), v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o
ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR
č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia), v y d á v a pre územie obce Zámutov toto
Všeobecne záväzné nariadenie
o ochrane ovzdušia na území obce Zámutov, o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „Všeobecne záväzné
nariadenie“ )
na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zámutove v súlade s § 11, ods. 4, písm. g) zákona NR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN ) vymedzuje pojmy, upravuje práva,
povinnosti a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku pre prevádzkovateľov malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia, určuje výšku, spôsob vyrubenia poplatku a zodpovednosť za
porušenie povinností na úseku ochrany ovzdušia.
2. Účelom tohto VZN je výkon prenesenej štátnej správy obcou Zámutov v súlade s
ustanovením § 6 ods. 5 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a § 27 odst. 1
písm.g) zákona o ovzduší.

Článok 2
Základné pojmy
1. Zdroj je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka
odpadov, alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich
látok alebo iná stavba, objekt , zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečistiť
ovzdušie. Zdroj je vymedzený ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného a
priestorového celku.
2. Znečisťujúcimi látkami sú tuhé, kvapalné a plynné látky vnášané ľudskou činnosťou
priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktoré majú alebo môžu mať škodlivé účinky na
zdravie ľudí alebo životné prostredie.
3. Malým zdrojom 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, plochy , na
ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, sklady alebo

skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného
zdroja znečisťovania a iné stavby, zariadenia, a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.
Podmienkou jeho uvedenia do prevádzky je súhlas – povolenie obce, na základe ktorého
možno zdroj znečisťovania prevádzkovať.
4. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo
fyzická osoba oprávnená na podnikanie.

Článok 3
Orgány ochrany ovzdušia a ich pôsobnosť
1. Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia:
a) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
b) vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f) zákona o ovzduší,
c) uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti
ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti
ochrany ovzdušia,
d) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
e) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
f) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
g) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17
odst. 1 písm f) zákona o ovzduší.

Článok 4
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
1. Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom, alebo pri modernizácií
jestvujúcich zariadení sa musí voliť najlepšia dostupná technika s prihliadnutím na
primeranosť výdavkov na jej obstaranie a prevádzku.
2. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami
určenými obcou,
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce, alebo týmito orgánmi povereným
osobám ku stacionárnym zdrojom, na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a
kontroly stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady.
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou, alebo inšpekciou,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať obvodnému úradu
životného prostredia ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje
potrebné na zistenie stavu ovzdušia, orgánom ochrany ovzdušia, alebo týmito orgánmi
povereným právnickým osobám.
e) neprekročiť ustanovená tmavosť dymu,
f) dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,
g) podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho
zdroja a obci predkladať potrebné podklady.
3. Povinnosti podľa odseku 2 písm. b a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické
osoby, ktoré sú podnikateľmi.
4. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci
Zámutov údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok

vypustených do ovzdušia za uplynulý rok (§ 6 odst. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia).
5. Povinnosť platiť poplatok a oznamovať údaje sa nevzťahuje na:
a) fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje s tepelným výkonom do 50 KW, pokiaľ nie sú
pravidelne používané na výkon podnikateľskej činnosti,
b) malý zdroj prevádzkovaný obcou Zámutov,
c) malý zdroj prevádzkovaný predškolským, školským zariadením a školou,
d) objekty v správe cirkvi,
e) na všetky druhy krbov a to aj v podnikateľských objektoch,
f) v zariadeniach, ktoré prevádzkuje obec Zámutov ňou zriadené organizácie.
Článok 5
Poplatková povinnosť
1. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva
zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje v obci Zámutov a môže
byť maximálne do výšky 663,87 €.
2. Poplatok je príjmom rozpočtu obce.
3. Výška poplatku sa vypočíta zo spotreby a druhu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce
látky vznikajú podľa nasledujúcich sadzieb:

I. Stacionárne zariadenia na spaľovanie palív:
Zemný plyn-m3/rok
od
500 - 9999
10,- eur
od 10 000 - 19999
15,- eur
od 20 000 - viac
20,- eur
Ľahké a ťažké vykurovacie oleje, nafta -t/rok
do 30 t
15,-eur
od 30 t - 50 t
20,-eur
od 3 a viac
25,-eur
Tuhé fosílne palivá (koks, hnedé uhlie, čierne uhlie, uhoľné brikety, drevo, biomasa,
drevené brikety, lignit) – t/rok
do 30 t
10,-eur
od 30t - 50 t
15,-eur
od 50t a viac
20,-eur
II. Skládky
0 -100 m2
101 – 500 m2
501 a viac

10,-eur
15,-eur
20,-eur

III. Poplatok pre prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje ročnou
sumou paušálne vo výške 20,- eur.

Článok 6
Správne delikty a pokuty
1. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa článku 4 tohto VZN uloží obec
prevádzkovateľovi malého zdroja, v súlade s ustanovením § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, pokutu do výšky 663,87 €.
2. Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obvodný úrad ŽP,
alebo obec o porušení povinností dozvedeli, najneskôr však do troch rokov od porušenia
tejto povinnosti.
3. Pokutu od 33 eur do 3300 eur uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ak
prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu obce (§30 ods. 6 zákona č. 137/2010 Z.z. o
ovzduší).
4. Pokutu od 20 eur do 330 eur uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší
povinnosti ustanovené podľa § 30 odst.7 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.

Článok 7
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Kontrolným orgánom ochrany pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce
Zámutov je starosta obce a komisia pre životné prostredie z poslancov obecného
zastupiteľstva.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. ............../2017 o podmienkach prevádzkovania malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Zámutov a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa……………….. zvesené
dňa………………. .
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. ........../2017 o podmienkach prevádzkovania malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Zámutov a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia
bo schválené obecným zastupiteľstvom obce Zámutov dňa
.………………………... uznesením číslo ……….. dňa ………………. .

4. VZN č. .........../2017 nadobúda účinnosť dňa ...................2017.

Stanislav Duda
starosta obce

