Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné
č. 117/2013
o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Rovné na základe § 6, ods. 1 zákona SNR 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , na základe zákona č. 137/2010 Z.z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov, na základe vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva ,
životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 410/2012 Z.z. , ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a č. 357/2010 Z.z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky
na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch
znečisťovania ovzdušia , na základe zákona 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Veľké Rovné toto všeobecne
záväzné nariadenie :
§1
PREDMET NARIADENIA
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri
ochrane ovzdušia na území obce Veľké Rovné a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za
znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.
§2
ZÁKLADNÉ POJMY
1. Podľa miery vplyvu technologického procesu na ovzdušie alebo podľa rozsahu
znečisťovania, sa za malé zdroje považujú stacionárne zdroje, ktorými sú ostatné
technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečistenia,
plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia,
skládky palív, surovín, produktov a odpadov, objekt, zariadenie a činnosti, ktoré môžu
znečisťovať ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja.
2. Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo
nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí
alebo životné prostredie.
3. Stacionárnym zdrojom znečisťovania je technologický celok, sklad, alebo skládka
palív, surovín a produktov, stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje
alebo môže znečisťovať ovzdušie, vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení
a priestorového celku.
4. Mobilným zdrojom znečistenia je pohyblivé zariadenie so spaľovacím alebo iným
hnacím motorom, ktoré znečisťuje ovzdušie.
5. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická alebo fyzická
osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať malý zdroj znečisťovania
ovzdušia. Pre účel tohto VZN ide o právnické a fyzické osoby oprávnené podnikať.
§3
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú povinní:
1. Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s dokumentáciou
a s podmienkami určenými výrobcami a s podmienkami určenými orgánmi ochrany
ovzdušia a Obcou Veľké Rovné.

2. V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené
výrobcom zariadení, prípadne uvedené v súbore technicko-prevádzkových parametrov
opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov
a technicko-organizačných
znečisťovania.
3. Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia,
alebo pri modernizácií už existujúcich zariadení sa musia voliť najlepšie dostupné
technológie s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku.
4. Neprekročiť určitý stupeň znečisťovania ovzdušia /tmavosť dymu/.
5. Umožniť zamestnancom inšpekcie a obce, alebo týmito orgánmi poverenými osobám
prístup ku zdroju znečisťovania za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a
kontroly zdroja znečisťovania jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné doklady.
6. Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať orgánom ochrany
ovzdušia potrebné údaje.
7. Oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý 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, o počte
prevádzkových hodín.
8. Požiadať o súhlas na umiestnenie malého zdroja znečisťovania, žiadosť okrem
všeobecných náležitostí musí obsahovať preukázanie voľby najlepšej dostupnej
techniky a odôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia
a odborný posudok osobou na to spôsobilou. Odborný posudok predkladá žiadateľ
vtedy, ak o to orgán ochrany ovzdušia požiada.
9. Požiadať o súhlas s užívaním malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
10. Vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánmi ochrany ovzdušia a obcou.
11. Požiadať o súhlas na zmenu používaných palív a surovín a na zmeny využívania
technologických zariadení.
§4
OPRÁVNENIA A POVINNOSTI OBCE
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich
užívanie.
Kontroluje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania.
Ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania, ktorí neplnia povinnosti
uložené im zákonom o ovzduší a ďalšími všeobecne platnými právnymi predpismi,
opatrenia na nápravu.
Ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania za porušenie právnych
povinností uložených im o ovzduší pokuty.
Môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja znečisťovania
ovzdušia.
Môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov znečisťovania.
Vydáva súhlas na vykonanie činností uvedených v zozname, ktoré ministerstvo
uverejňuje vo vestníku.
Vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických
zariadení malých zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich
prevádzku po
vykonaných zmenách.
§5
SPRÁVCA POPLATKU

1. Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia je Obec Veľké Rovné.
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2. Obec rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje malý
zdroj znečisťovania ovzdušia.
3. Na konanie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Z.z.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
§6
POPLATKY ZA ZNEČISŤOVANIE
1. Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje znečistenia ovzdušia sa vzťahuje na
prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia, ktorí sú právnickou alebo fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie.
2. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia sú povinní oznamovať každoročne do 15.
februára na Obecnom úrade vo Veľkom Rovnom 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 účinnosti odlučovacích zariadení. (Vzor
tlačiva je prílohou tohto VZN).
3. Povinnosť platiť poplatky za znečisťovanie ovzdušia sa nevzťahuje na malé zdroje
znečistenia, ktoré sú majetkom obce a cirkvi .
§7
VÝŠKA POPLATKU
1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.
a.) Spaľovanie hnedého uhlia, čiernouhoľ. prachu a kalu
b) Spaľovanie čierneho uhlia a koksu
c) Spaľovanie nafty
d) Spaľovanie ľahkého vykurovacieho oleja
e) Spaľovanie dreva
f) Spaľovanie bioplynu
g) Spaľovanie zemného plynu:

3 € za 1 t spáleného uhlia

2 € za 1t spáleného uhlia a koksu
2 € za 1 t spálenej nafty
2 € za l t spáleného oleja
0,50 € za 1 m³ spáleného dreva
3 € za 10 000 m³ spáleného bioplynu
10 € za každých začatých 10 000 m³
spáleného zemného plynu

1. Skládky odpadov, materiálov, palív, surovín /dočasné a trvalé/ a iné plochy, pri
ktorých dochádza k znečisťovaniu ovzdušia
0,03 € za 1m² plochy
2. Skládky nebezpečných odpadov /dočasné a trvalé/ a iné plochy 0,33 € za 1m² plochy
4.

Priemyselné spracovanie dreva:
a) mechanické spracovanie kusového dreva:

3 € za každých začatých 10 m³
spracovaného dreva

b) povrchové úpravy a opravy náterov s použitím laku,
farieb, napúšťanie, lepenie, laminovanie, nanášanie
náterov, impregnácia
0,20 € za každý kg použitej
farby, laku, organických rozpúšťadiel
5. Čerpacia stanica pohonných hmôt

paušálny ročný poplatok 20 €

§8
VÝPOĆET A VYRÚBENIE POPLATKU
1. Poplatok sa vypočíta podľa skutočne vykázanej spotreby za obdobie jedného
kalendárneho roka.
2. Sadzby poplatkov sa prehodnotia v každom roku.
3. Vypočítaný poplatok sa zaokrúhľuje na desať centov smerom nadol.
4. Poplatok nižší a rovný ako 3 € sa nevyrubuje.
5. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania platí poplatok na základe rozhodnutia obce
o určení poplatku.
6. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované zdroje znečisťovania v obci.
7. Ročný poplatok sa platí:
a) do 166 € jednorázovo
b) nad 166 € do 332 € v dvoch polročných splátkach
c) nad 332 € do 663,87 € v štyroch štvrťročných splátkach.
8. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§9
SANKCIE
1. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 3 ods.7 tohto VZN a povinností
určených v rozhodnutí obce, uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja
znečisťovania ovzdušia pokutu do výšky 663,87 €.
2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa obec o porušení povinnosti
dozvie, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
§10
ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Ruší sa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Veľké Rovné č.111/2012 o poplatku za
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom účinné od 01.01.2013.
§11
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Po zániku zdroja znečisťovania je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku
určeného podľa skutočností uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho
roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja. Za tým účelom
oznámi zánik zdroja do 15 dní na obecný úrad, vrátane údajov potrebných pre
určenie výšky poplatku. Poplatok platí prevádzkovateľ podľa rozhodnutia obce Veľké
Rovné .
Poplatok a sankcie pri neplnení povinností sú príjmom Obce Veľké Rovné .
2. VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Rovnom dňa 11.12.2013
uznesením č. 186/14/6 .
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom nadobúda účinnosť 01.01.2014.
Vo Veľkom Rovnom dňa 26.11.2013
Ing. Jozef M i č i e t a
starosta obce

Vyvesené: 26.11.2013
Zvesené: 11.12.2013

Príloha č.1

__________________________________________________________________________
Názov firmy (prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Veľké Rovné)

OZNÁMENIE
ÚDAJOV POTREBNÝCH PRE URČENIE POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
NA ROK .....................
(podľa skutočností predchádzajúceho roka)
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia oznamuje podľa § 6, ods. 4 zákona 401/1998 Z.z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia tieto údaje potrebné pre určenie výšky poplatku:
Všeobecné údaje: ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Adresa zdroja:

Prevádzkovateľ zdroja: ..............................................................................................................................
Adresa prevádzkovateľa malého zdroja: ...................................................................................................
IČO, DIČ

...............................................................................................................................................

Malý zdroj, názov technológie, výroby: .....................................................................................................
Údaje o malých zdrojoch: ..........................................................................................................................
Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných zdrojov
(priemyselné spracovanie dreva, opravy náterov, nanášanie náterov na veľkorozmerné výrobky, chov
hospodárskych zvierat):
Kapacita výroby (množstvo/rok)

.................................................................................................................

Spotreba základných surovín (množstvo/rok) ..................................................................................................
Druh znečisťujúcich látok: .............................................................................................................................

Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenie s tepelným príkonom do 0,3 MW ďalej uvádza:
Počet zdrojov /kotlov/:

......................................

Typ zdroja /kotla/:

.................................................................................................................................

Druh paliva:

...............................................................................................................................................

Spotreba paliva za rok: ...................................................................................................................................
Výkon zdroja:

..................................................................................................................................

Oznámenie vyhotovil:

Podpis:

Za správnosť zodpovedá:

Pečiatka a podpis prevádzkovateľa

Telefón:

Predložené dňa:

