Obec Vyhne v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 5 a ust. § 1 ods. 2 zákona
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v nadväznosti na ustanovenia zákona NR SR č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) vydáva:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2012

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území Obce Vyhne

Článok I.
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vymedzuje základné pojmy,
upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred
znečisťujúcimi látkami na území obce Vyhne (ďalej len „obec“) (§ 16 ods. 1 a ods. 2 zákona
č. 137/2010 Z.z.), a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“).
Článok II.
Základné pojmy
(1) Znečisťujúcou látkou sa rozumie akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo
alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo
životné prostredie.
(2) Prevádzkovateľom MZZO sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má
právo prevádzkovať alebo riadiť MZZO.
(3) MZZO sú:
a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným
tepelným príkonom do 0,3 MW
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia
d) skládky palív, surovín a produktov, skládky odpadov
e) stavby, zariadenia a činnosti, ktoré znečisťujú ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého
alebo stredného zdroja
f) pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktoré
znečisťuje ovzdušie (mobilný zdroj)
(4) Pre účely tohto VZN sa orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia rozumie Obec Vyhne
(ďalej len „obec“) (§ 17, § 22 písm. e) a § 27 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 137/2010 Z.z.).

Článok III.
Povinnosti prevádzkovateľov MZZO
(1) Prevádzkovatelia MZZO sú povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne 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 osobách,
e) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu
(2) Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahuje len na právnické osoby a na fyzické
osoby, ktoré sú podnikateľmi.
(3) Prevádzkovateľ MZZO je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý
MZZO 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, počte
prevádzkových hodín MZZO a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení (Príloha č. 1).
(4) Pôvodný prevádzkovateľ je povinný oznámiť obci zmenu prevádzkovateľa malého zdroja
alebo zánik malého zdroja do 15 dní od ukončenia jeho prevádzky, vrátane údajov potrebných
pre určenie výšky poplatku a jeho výpočet za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom malý
zdroj prevádzkoval. Súčasne oznámi aj dátum zmeny a názov nového prevádzkovateľa zdroja.
(5) Za znečisťovanie ovzdušia sú prevádzkovatelia MZZO povinní platiť obci poplatky.
O výške poplatku rozhoduje obec. (§ 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z.)

Článok IV.
Oprávnenia a povinnosti orgánu ochrany ovzdušia
(1) Obec pri prenesenom výkone štátnej správy ako orgán ochrany ovzdušia má nasledovné
kompetencie (§ 27 zákona č. 137/2010 Z.z.):
a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov MZZO
c) dáva súhlas na povoľovanie stavieb MZZO a ich užívanie
d) ukladá prevádzkovateľom MZZO opatrenia na nápravu, ak neplnia povinnosti
ustanovené zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany
ovzdušia
e) ukladá prevádzkovateľom MZZO za porušenie právnych predpisov ochrany ovzdušia
a tohto nariadenia pokuty
f) môže nariadiť obmedzenia alebo zastavenie prevádzky MZZO
g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov
h) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie MZZO
(2) Obec v súhlasoch podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. môže určiť
podmienky prevádzkovania MZZO.

Článok V.
Poplatky
(1) Poplatková povinnosť sa vzťahuje na právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie,
ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Od poplatkov sú oslobodené fyzické
osoby prevádzkujúce malé zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným výkonom do 50 kW,
pokiaľ sa taký zdroj pravidelne nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti.
(2) Orgánom príslušným na konanie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre
prevádzkovateľov MZZO je Obec Vyhne.
(3) Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované MZZO v obci (§ 3 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z.).
(4) Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá
rozhodnutie (§ 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z.z.), v ktorom určí ročný poplatok
prevádzkovateľa MZZO za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termín
splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa
MZZO.
(5) Poplatková a oznamovacia povinnosť sa podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia nevzťahuje na malé zdroje prevádzkované:
a) obcou,
b) školami, predškolskými a školskými zariadeniami zriadenými obcou
c) zdravotníckymi zariadeniami
(6) Minimálnym poplatkom 10,- € sa spoplatňuje MZZO nasledovne podľa spotreby palív
a surovín, najviac však do výšky 663,87 €.
Poplatok
Zemný plyn
Hnedé uhlie, brikety
Čierne uhlie, koks
Drevo, brikety, pelety
Vykurovací olej
Nafta

do:
do:
do:
do:
do:
do:

10 €
15 000 m3
0,75 t
1,25 t
3
t
3
t
5
t

20 €
30 000 m3
1,5 t
2,5 t
6 t
6 t
10 t

30 €
45 000 m3
2,25 t
3,75 t
9
t
9
t
15
t

a násobky podľa
spotreby

(7) Poplatky platené prevádzkovateľmi MZZO sú príjmom rozpočtu obce.

Článok VI.
Pokuty
(1) Pokutu od 33 do 3.300 € uloží obec prevádzkovateľovi MZZO, ak poruší povinnosti
ustanovené zákonom (§ 14 ods. 2, § 16, ods. 1 písm. a), c), e) a f) zákona č. 137/2010 Z.z.),
prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu orgánu ochrany ovzdušia alebo poruší zákaz
ustanovený v zákone (§14 ods. 8 písm.a) zákona č. 137/2010 Z.z.).
(2) Pokutu od 20 do 330,- € uloží obec prevádzkovateľovi MZZO, ak poruší ustanovenie
zákona (§ 16 ods. 1 písm b), d) a g) zákona č. 137/2010 Z.z.).
(3) Za nesplnenie povinností uvedených v čl. III. ods. 3 tohto VZN a určených v rozhodnutí
obce vydanom podľa čl. V ods. 4 uloží obec prevádzkovateľovi MZZO pokutu do 663,87 € (§
8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z.z.).
(4) Ak v lehote do 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 uložené obcou podľa zákona o ochrane ovzdušia

a tohto VZN, obec uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pôvodne udelenej pokuty
a obec môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky stacionárneho zdroja (§ 30 ods.
10 zákona č. 137/2010 Z.z.).
(5) Obec môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, kedy sa o porušení
povinností prevádzkovateľa MZZO dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia týchto
povinností (§ 30 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z.z.).
(6) Pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada obec na závažnosť a rozsah porušenia
povinností prevádzkovateľom MZZO, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu a na čas
trvania protiprávneho stavu.
(7) Výnosy pokút uložené obcou sú príjmom obce (§ 8 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z.).
Článok VII.
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
(1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór obce, poverení zamestnanci
obce a poslanci obce.
(2) Toto VZN nadobúda platnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli Obce Vyhne.
(3) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 1/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
VZN vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na internete od 15. 10. 2012 do 20. 11. 2012
Vyhodnotenie pripomienok dňa 27. 11. 2012
VZN schválené uznesením OcZ č. 90/2012 dňa 30. 11. 2012
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 04. 12. 2012 do 18. 12. 2012
VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2013

Vladimír Bevelaqua
starosta obce

Príloha č. 1: Tlačivo: Oznámenie údajov potrebných na určenie výšky poplatku
za znečisťovanie ovzdušia MZZO (§ 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z)

Príloha č. 1

OZNÁMENIE
ÚDAJOV POTREBNÝCH PRE URČENIE VÝŠKY POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
NA ROK ...............
/podľa skutočnosti predchádzajúceho roka/

Prevádzkovateľ MZZO oznamuje podľa § 6, odst. 4 zákona č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov Obci Vyhne nasledovné údaje, ktoré sú potrebné pre určenie výšky poplatku :

I.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Adresa zdroja:
Prevádzkovateľ zdroja:
Adresa prevádzkovateľa zdroja:
Identifikácia:
(IČO, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba)

Bankové spojenie:
Dátum zahájenia prevádzky:
(uvádza sa mesiac a rok)

Malý zdroj, názov technológie, výroby
(spaľovacie zariadenie s tepelným príkonom nižším ako 0,3
MW, zariadenie technologických procesov a pod.,
uviesť o akú prevádzku sa jedná)

II.

ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH

A. Prevádzkovateľ zdroja (stacionárneho spaľovacieho zariadenia) s tepelným príkonom nižším ako 0,3
MW ďalej uvádza :
Typ kotla:

Príkon (výkon) v kW:

Počet:

Druh paliva: (zemný plyn, nafta,
drevo, uhlie, koks, olej)

Spotreba paliva (t/rok, m3/rok):

Výška komína v m:
Počet výduchov:

Poznámka:

B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných
zdrojov uvádza :
Výroba:
Spotreba
(t/rok):

základných

surovín

Druh paliva:

Kapacita výroby (t/rok):

Druh znečisťujúcich látok:

Hmotnostný tok znečisťujúcich
látok (kg/rok):

Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok:

C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov odpadov a zachytených exhalátov, plochy, na ktorých
sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti
výrazne znečisťujúce ovzdušie :
Druh vykonávanej činnosti:
Druh manipulovateľnej, skladovanej látky (t/rok):
Druh a hmotnostný tok znečisťujúcich látok (kg/rok):
Druh odlučovacích zariadení:
Účinnosť odlučovačov: (%):
Veľkosť manipulačnej plochy:
Množstvo látky v m3
Počet výduchov
Poznámka, iné údaje:

Oznámenie vyhotovil:

Podpis:

Za správnosť zodpovedá:

Podpis (pečiatka):

Predložené dňa:

