Všeobecne záväzné nariadenie
č. 20
o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia
Obecné zastupiteľstvo v Koválove podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení(ďalej len
VZN) v súlade so zákonom NR SR č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia(ďalej len zákon o ovzduší)
a zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov(ďalej
len zákon o poplatkoch).
Čl. 1.
Základné ustanovenia
Toto VZN upravuje:
a.) práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami,
b.) pôsobnosť obce ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia
c.) stanovenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia
d.) zodpovednosť za porušovanie povinností na úseku ochrany ovzdušia
Čl.2.
Základné pojmy
1. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo
riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia (§2 pís. f) zákona o ovzduší).
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, okrem
látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom(§ 2 písm. b) zákona
o ovzduší).
3. Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je stacionárny zdroj, ktorým je ostatný technologický celok,
plochy na ktorej sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív,
surovín, produktov a odpadov, stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou
veľkého alebo stredného zdroja(§ 3 odst.2 zákona o ovzduší).Vymedzenie malých zdrojov je uvedené
v prílohe č.2 vyhlášky MŽP SR č. 356/2010 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší.
4. V pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja, o členení stacionárneho zdroja, o jeho
kategórii a o členení zariadenia stacionárneho zdroja rozhoduje obvodný úrad životného prostredia
(§ 3 odst.5 zákona o ovzduší).

Čl.3.
Všeobecné povinnosti prevádzkovateľov zdrojov
1. V zariadeniach stacionárnych zdrojov sa môžu spaľovať len palivá určené orgánom štátnej správy
ochrany ovzdušia podľa zákona o ovzduší alebo správnym orgánom v integrovanom povoľovaní. Ak
palivo nie je takto určené, môžu sa spaľovať palivá uvedené v dokumentácii zariadenia.(§14 odst.2
zákona o ovzduší).
2. Nové zariadenia stacionárnych zdrojov a jestvujúce zariadenia stacionárnych zdrojov, na ktorých sa
vykonáva podstatná zmena, musia zodpovedať najlepšej dostupnej technike a všetky zariadenia
stacionárnych zdrojov musia spĺňať ustanovené požiadavky na rozptyl emisií znečisťujúcich látok.
Podstatná zmena je zmena v charaktere alebo v činnosti stacionárneho zdroja alebo jeho rozšírenie,
ktorá môže mať významné nepriaznivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie. Podstatnou
zmenou je aj zmena ustanovená pre konkrétne zariadenie(§ 14 odst.1 zákona o ovzduší).

Čl. 4.
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
1. Súhlas orgánu ochrany ovzdušia je v zmysle §17 zákona o ovzduší potrebný:
a) na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vrátane ich
zmien a rozhodnutí na ich užívanie. Tento súhlas je záväzným stanoviskom(§17 odst.1 pís. a) zákona
o ovzduší)
b) na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov
po vykonaných zmenách (§ 17 odst.1 pís. c) zákona o ovzduší)
c) na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na
ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu(§ 17 odst.1 pís. f)
2. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú podľa §16 zákona o ovzduší povinný:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou
a s podmienkami určenými obcou vo vydanom súhlase
b) umožniť prístup zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia(ďalej len SIŽP) 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 SIŽP
d) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch v zmysle zákona o ovzduší
e) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu
f) dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania
g) podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja
podľa § 31 odst.2 zákona o ovzduší a predkladať obci potrebné podklady
3. Povinnosti podľa Článku č.1 písmena b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osobypodnikateľov.

4. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15.februára obci za každý malý
zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na
zistenia množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä
o druhu a kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja
a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení(§6 odst.4 zákona o poplatkoch)
Čl. 5
Orgán ochrany ovzdušia
1. Obec je orgánom ochrany ovzdušia v zmysle §22 písm. e) zákona o ovzduší a podľa §27 zákona
o ovzduší v prenesenom výkone štátnej správy:
a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov
c) vydáva súhlas pre malé zdroje podľa §17 odst.1 písm. a), c) a f)
d) uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené
týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia
e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty
f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja
g) môže ustanoviť týmto VZN zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov
h) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu (podľa §17 odst.1
písm. f) zákona o ovzduší)
2. Obec v súhlasoch podľa odseku 1 písmena c) môže určiť podmienky prevádzkovania malých
zdrojov.
3. Obec podľa §2 odst.2 zákona o poplatkoch rozhoduje o poplatku pre právnické a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

Čl. 6
Stanovenie poplatku
1. Poplatok za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa určuje pre každý zdroj na
kalendárny rok paušálnou sumou na základe oznámenia prevádzkovateľa zdroja. Paušálny poplatok
je stanovený úmerne k množstvu a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok alebo k spotrebe
palív a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, maximálne do výšky 663,87 € (§3 odst. 2 zákona
o odpadoch).
2. Ročný poplatok pre prevádzkovateľa zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje v obci Koválov(§3 odst. 4 zákona o poplatkoch).

Čl. 7
Vyrubenie poplatku
Poplatok je vyrubený rozhodnutím, ktoré podpíše starosta obce a určí v ňom ročný poplatok za
prevádzkovanie malého zdroja v predchádzajúcom období ako i ďalšie podmienky týkajúce sa
poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja(§6 odst.6 zákona o poplatkoch).

Čl. 8
Platenie poplatku
Za prevádzkovanie malých zdrojov platí prevádzkovateľ poplatok. Výška poplatku závisí od druhu
používaného paliva, od spotreby paliva počas predchádzajúceho kalendárneho roka. Výška poplatku
sa stanovuje podľa prílohy č.1 tohto VZN. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
sa vzťahujú predpisy o správnom konaní(zákon č. 71/1967 Zb.)
Čl. 9
Oslobodenie od poplatku
Od poplatku sú oslobodené fyzické osoby, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia, ak sa
tento zdroj nevyužíva na výkon podnikateľskej činnosti.

Čl. 10
Príjemca poplatku
Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú príjmom rozpočtu obce
Koválov(§7 odst. 2 zákona o poplatkoch).

Čl. 11
Kontrolná činnosť.
1. Kontrolu plnenia tohto VZN bude vykonávať starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva.
2. Správne delikty na úseku ochrany ovzdušia sa riešia v súlade s ustanoveniami zákona č.137/2010
Z.z. o ovzduší a zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení.

Čl. 12
Záverečné ustanovenia
Toto VZN č.20 o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia prerokovalo OZ Obce Koválov na svojom
zasadnutí dňa 24.11.2017 a schválilo ho uznesením č. 45/2017 . VZN bude vyvesené 27.11.2017 do
11.12.2017 a nadobudne účinnosť 12.12.2017

V Koválove, 24.11.2017
Pavol Kuba, starosta Obce Koválov

