Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná Súča
O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
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Obec Horná Súča na základe § 4 ods. 1, ods. 3, písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 478/2002 Zb. o ochrane ovzdušia pred
znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z.z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v y d á v a pre územie Obce Horná Súča
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008
O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
Článok 1
Predmet nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie („ďalej len nariadenie“) vymedzuje základné pojmy,
upravuje práva a povinnosti obce, fyzických a právnických osôb pri ochrane ovzdušia na
území obce Horná Súča (ďalej len „obec“) a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely toho všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
1. 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.
2. Malými zdrojmi znečisťovania sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia
na spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom do 0,3 MW, ostatné technologické
celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy na
ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky
palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého, alebo stredného zdroja
znečisťovania, iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie (ďalej len
„ MZZO“).
3. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania je právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento zdroj.
4. Pre potreby tohto nariadenia sa orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia rozumie Obec
Horná Súča.
Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania
1. Prevádzkovatelia MZZO sú povinní požiadať obec o vydanie súhlasu na:
a) vydanie rozhodnutia o povolení stavieb MZZO vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich
užívanie,
b) zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení
stacionárnych zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných
zmenách,
c) činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu, ktoré znečisťujú alebo môžu
znečisťovať ovzdušie a sú uvedené v zozname, ktorý sa uverejňuje vo vestníku
Ministerstva životného prostredia SR.
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2. Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať MZZO v súlade s dokumentáciou výrobcu a v
súlade s podmienkami určenými obcou.
3. Umožniť zamestnancom obce, alebo týmto orgánom povereným osobám, prístup k
MZZO za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok, kontroly zdroja a jeho
prevádzky a predkladať im potrebné doklady.
4. Vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou.
5. Viesť prevádzkovú evidenciu o MZZO a poskytovať obci požadované údaje.
6. Neprekročiť určený stupeň znečisťovania ovzdušia (tmavosť dymu).
7. Prevádzkovateľ MZZO je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý
MZZO spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, údaje potrebné na
zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia a údaje o
veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku v zmysle prílohy č. 1 tohto
nariadenia.
8. Za znečisťovanie ovzdušia sú prevádzkovatelia MZZO povinní platiť obci poplatky. O
výške poplatku rozhoduje obec.
9. Povinnosť oznamovať spotrebu palív a platiť poplatky za znečisťovanie ovzdušia sa
nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania, pokiaľ sa
taký zdroj nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti.
Článok 4
Oprávnenie obce
1. Obec dáva súhlas na:
a) vydanie rozhodnutia o povolení stavieb MZZO vrátane ich prevádzky, zmien a
rozhodnutí na ich užívanie,
b) zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení
stacionárnych zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných
zmenách,
c) činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu, ktoré znečisťujú alebo môžu
znečisťovať ovzdušie a sú uvedené v zozname, ktorý sa uverejňuje vo vestníku
Ministerstva životného prostredia SR.
2. Kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov MZZO.
3. Vyberá poplatky od prevádzkovateľov MZZO za vypúšťanie látok znečisťujúcich
ovzdušie.
4. Ukladá opatrenia na nápravu prevádzkovateľom MZZO, ktorí si neplnia povinnosti
ustanovené zákonom a týmto VZN.
5. Ukladá prevádzkovateľom MZZO pokuty za porušenie povinností ustanovených zákonom
a týmto VZN.
6. Môže nariadiť odstavenie MZZO, alebo obmedzenie jeho prevádzky pri opätovnom
porušení povinností, za ktoré už bola uložená pokuta, ak prevádzkovateľ nesplnil v lehote
opatrenia na nápravu uložené obcou.
7. Môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia.
8. Určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie MZZO.
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Článok 5
Kontrola
1. Orgánom kontroly ovzdušia na území obce je obec zastúpená oddelením životného
prostredia obecného úradu a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré majú
poverenie starostu obce.
2. Obec vykonáva kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o ovzduší a všeobecne
záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie vo veciach ochrany ovzdušia v
rozsahu stanovenom zákonom.
3. Osoby vykonávajúce kontrolu sú pri plnení svojich úloh oprávnené vstupovať na
pozemky, do podnikov, zariadení a objektov, ak na to nie je potrebné povolenie podľa
osobitných predpisov, ďalej vykonávať potrebné zistenia, požadovať potrebné údaje,
vysvetlenia, informácie, podklady a nazerať do príslušných dokladov.
4. Právnické a fyzické osoby sú povinné zabezpečiť na požiadanie osôb vykonávajúcich
kontrolu potrebné sprevádzanie. Osoby vykonávajúce kontrolu sa preukážu preukazom
orgánu, z poverenia ktorého kontrolu vykonávajú a písomným poverením.
5. Odvolacím orgánom ochrany ovzdušia pre MZZO je Obvodný úrad, odbor životného
prostredia v Trenčíne.
Článok 6
Poplatky
1. Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované MZZO v obci.
2. Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje znečistenia ovzdušia sa vzťahujú na
prevádzkovateľov MZZO, ktorí sú právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou
na podnikanie.
3. Povinnosť platiť poplatky za znečisťovanie ovzdušia sa nevzťahuje na fyzické osoby,
ktoré prevádzkujú MZZO s tepelným výkonom do 50 kW, ak sa takýto zdroj pravidelne
nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti. Pravidelnosť používania treba chápať tak, že
bez použitia zdroja sa nedá táto činnosť vykonávať, pričom perióda jeho používania môže
byť rôzne dlhá.
4. Poplatok sa nebude vyrubovať prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení,
predškolských a školských zariadení.
5. Ročný poplatok za prevádzkovanie MZZO určuje obec rozhodnutím starostu obce za
kalendárny rok podľa tabuľkovej prílohy č.2 tohto nariadenia.
6. Minimálnym poplatkom 151,- Sk resp. 5,00 € sa spoplatňuje MZZO, ktorého výška
poplatku vypočítaná podľa tabuľkovej prílohy nariadenia sa rovná, alebo je menšia ako
150,- Sk resp. 5,00 €.
7. Prevádzkovateľ MZZO je povinný uhradiť poplatok na účet obce do 30 dní od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia MZZO za
predchádzajúci rok.
8. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia sa určuje úmerne podľa veľkosti zdroja, k množstvu
a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú.
9. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sú príjmom rozpočtu
obce, pričom použitie týchto príjmov je účelovo viazané na ochranu životného prostredia
obce.
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Článok 7
Sankcie
1. Pokutu vo výške od 100,- do 100.000,- Sk resp. od 3,31 € do 3319,39 € uloží obec
prevádzkovateľovi MZZO, ak:
a) v zariadeniach na spaľovanie palív spaľuje iné palivá než určené výrobcom zariadení,
prípadne uvedené v súbore technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky MZZO, alebo uvedené v súhlase
orgánu ochrany ovzdušia,
b) uvedie do prevádzky a prevádzkuje MZZO v rozpore s dokumentáciou a s
podmienkami určenými obcou,
c) nevykonal opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,
d) prekročí tmavosť dymu.
2. Pokutu vo výške od 500,- do 10.000,- Sk resp. od 16,59 € do 331,93 € uloží obec
prevádzkovateľovi MZZO:
a) ak neumožní prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi
povereným osobám ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a
kontroly zdroja a jeho prevádzky a nepredloží im potrebné doklady,
b) nevedie prevádzkovú evidenciu o MZZO a na požiadanie neposkytne tieto aj ďalšie
údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito
orgánmi povereným právnickým osobám.
3. Obec uloží pokutu do výšky 20.000,- Sk resp. do 663,87 € prevádzkovateľovi MZZO:
a) za nesplnenie povinnosti oznámenia obci každoročne do 15. februára údaje za každý
MZZO o spotrebe 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,
b) za nezaplatenie poplatku podľa rozhodnutia starostu obce o určení ročného poplatku
prevádzkovateľovi MZZO za znečisťovanie v predchádzajúcom roku a o ďalších
podmienkach týkajúcich sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa MZZO.
4. Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená
a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené obcou podľa tohto VZN,
obec uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút a môže nariadiť obmedzenie
alebo zastavenie prevádzky MZZO.
5. Pokuty možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec o porušení povinností
dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
6. Pokuty sú príjmom rozpočtu obce.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hornej Súči dňa 31.10.2008.
2. Nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce
Horná Súča.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Hornej Súči.

Ing. Juraj Ondračka
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN 2/2008

OZNÁMENIE ÚDAJOV
POTREBNÝCH PRE URČENIE VÝŠKY POPLATKU
ZA NEČISŤOVANIE OVZDUŠIA NA ROK ..............
/podľa skutočnosti predchádzajúceho roka/
Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia oznamuje podľa § 6, odst. 4 zákona č.
401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia tieto údaje potrebné pre určenie výšky
poplatku:
VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
Adresa zdroja
Prevádzkovateľ zdroja
Adresa prevádzkovateľa zdroja
IČO
Malý zdroj, názov technológie, výroby
ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH ZNEČISTENIA OVZDUŠIA
1. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným výkonom nižším
ako 0,3 MW ďalej uvádza:
Typ kotla
Výkon kotla
Druh paliva
Spotreba paliva za rok
Druh a kvalitatívne ukazovatele paliva

plynné
[m3]
Tuhé palivo:

Kvapalné palivo:

Plynné palivo:
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kvapalné
tuhé
[t]
[t]
hnedé uhlie
čierne uhlie, koks, brikety
drevo, drevené brikety
iné tuhé palivo
nafta
ľahký vykurovací olej
ťažký vykurovací olej
opotrebované ropné oleje
iné kvapalné palivo
zemný plyn
iné plynné palivo

2. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie
veľkých a stredných zdrojov uvádza:
potravinárska malovýroba (napr.: pekárne,
udiarne, porážkarne, mlyny, sušiarne ...)
poľnohospodárska malovýroba
(napr.:
výkrmne hospodárskych zvierat, chov
hospodárskych zvierat )
priemyselná malovýroba (napr.: výroba
betónu,
malty
a iných
stavebných
materiálov)
spracovanie dreva s kapacitou do 20 m3 za
deň (píly, výroba nábytku, preglejok,
drevovláknitých dosiek)
lakovne s kapacitou do 1t náterových látok
za rok
ostatné malovýroby

Technologický proces

Kapacita výroby, spracovania materiálov,
počet chovaných zvierat .... za rok

3. prevádzkovateľ čerpacích staníc pohonných látok uvádza
Spôsob plnenia zásobných nádrží
Spôsob tankovania
Množstvo predaných pohonných látok
/benzínu a nafty/, uvádzať v m3/rok
Odlučovacie zariadenie

áno

nie

4. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a zachytených
exhalátov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať
znečistenie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce
ovzdušie uvádza:
Druh vykonávanej činnosti

Druh manipulovateľnej, skladovanej látky
Veľkosť manipulačnej plochy
Množstvo látky v m³
Odlučovacie zariadenie
Počet výduchov
Poznámka

.................................................
Dátum

.................................................
podpis a pečiatka oznamovateľa
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Príloha č. 2 k VZN 2/2008

Tabuľková príloha
Výšky poplatkov prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia:
1 stacionárne zariadenia na spaľovanie pevných, kvapalných a plynných palív
Ročný poplatok za zdroj na spaľovanie plynných palív (za 105,50 Sk
3,50 €
1a každých 10 000 m3 i za začatých)
Ročný poplatok za zdroj na spaľovanie kvapalných palív ( za
1b každú tonu i za začatú)
Ročný poplatok za zdroj na spaľovanie tuhých palív - drevo
1c (za každú tonu i za začatú)

210,50 Sk

7,00 €

60,50 Sk

2,00 €

Ročný poplatok za zdroj na spaľovanie ostatných tuhých palív
1d (za každú tonu i za začatú)

150,50 Sk

5,00 €

2a potravinárska malovýroba (napr.: pekárne, udiarne, porážkarne,
mlyny, sušiarne ...)

1 054,50 Sk

35,00 €

2b poľnohospodárska malovýroba (napr.: výkrmne hospodárskych
zvierat, chov hospodárskych zvierat )

1 054,50 Sk

35,00 €

2c priemyselná malovýroba (napr.: výroba betónu, malty a iných
stavebných materiálov)

1 054,50 Sk

35,00 €

2 Technologické procesy

3
1 054,50 Sk
35,00 €
2d spracovanie dreva s kapacitou do 20 m za deň (píly, výroba
nábytku, preglejok, drevovláknitých dosiek)
1 054,50 Sk
35,00 €
2e lakovne s kapacitou do 1t náterových látok za rok
1 054,50 Sk
35,00 €
2f ostatné malovýroby
3 Výšky poplatkov prevádzkovateľov čerpacích staníc pohonných hmôt sú
10 002,00 Sk 332,00 €
3a čerpacia stanica prevádzkovaná bez odlučovačov pár
5 001,00 Sk 166,00 €
3b čerpacia stanica prevádzkovaná s odlučovačmi pár
Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a zachytených exhalátov,
4 plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia
a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie
1 054,50 Sk
35,00 €
4a do 500m2
2 109,00 Sk
70,00 €
4b nad 500 m2
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