Obec Viničky
Tokajská ulica 191/5, 076 31 Viničky
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Všeobecné záväzné nariadenie obce Viničky č. 1/2018
o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania
Návrh VZN
- Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
- Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa:
- Zverejnený na internetovej adrese obce dňa:
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane):
Doručené pripomienky (počet):
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom dňa:
pod č.:
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce

od:
do:

VZN zverejnené na internetovej adrese obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

Michal T a k á č
starosta obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE VINIČKY
č. 1/2018
o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Viničky sa podľa ust. § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 137/2010 Z.z.“) a zák. č. 408/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 408/1998 Z.z.) uznieslo na
tomto

Všeobecne záväznom nariadení
o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania
(ďalej len „VZN“)
Čl. 2
Predmet nariadenia
Toto VZN upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane
ovzdušia na území Obce Viničky (ďalej len „obec“) a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
Čl. 3
Základné pojmy
1/ Znečisťujúca látka 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. (1)
2/ Zdroj znečisťovania ovzdušia je stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok, sklad
alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou
zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť,
ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie; vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a
činností v rámci funkčného celku a priestorového celku.
3/ Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je:
- ostatný technologický celok, ktorého súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým
tepelným príkonom do 0,3 MW,
- plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
- skládky palív, surovín, produktov a odpadov,
- a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie,

ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.
4/ Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo prevádzkovať
alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.
5/ Pre potreby tohto VZN sa orgánom ochrany ovzdušia rozumie najmä obec.
Čl. 4
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
1/ Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a
podmienkami určenými obcou podľa § 17 zák. č. 137/2010 Z.z.,
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 okresnému úradu
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 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 ods. 2 zák. č. 137/2010 Z.z. a predkladať obci potrebné podklady,
h) v zariadeniach stacionárnych zdrojov spaľovať len palivá určené orgánom štátnej správy
ochrany ovzdušia alebo uvedené v dokumentácii zariadenia,
i) regulované výrobky určené výlučne na použitie pri ustanovených činnostiach a
zariadeniach, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, ak ich obaly sú označené textom
„Výrobok určený na použitie v zariadeniach alebo na činnosti, na ktoré sa uplatňujú požiadavky na
obmedzovanie emisií prchavých organických látok“ sa zakazuje používať v zariadeniach a pri
činnostiach, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, ak nespĺňajú ustanovené požiadavky na
obmedzovanie emisií prchavých organických látok,
j) nové zariadenia stacionárnych zdrojov a jestvujúce zariadenia stacionárnych zdrojov, na
ktorých sa vykoná 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, ktoré môže mať významné nepriaznivé účinky na zdravie ľudí alebo na
životné prostredie ; podstatnou zmenou je aj zmena ustanovená pre konkrétne zariadenie.
2/ Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) tohto článku sa vzťahujú len na právnické osoby
a na fyzické osoby - podnikateľov. (2)
Čl. 5
Pôsobnosť obce ako orgánu ochrany ovzdušia
1/ Obec pri prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia
a) sa podieľa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu a prijaté opatrenia
zahŕňa v územnom plánovaní,
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
c) vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f) zák. č. 137/2010 Z.z.,

d) uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené
zák. č. 137/2010 Z.z. 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 všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných
zdrojov,
h) môže vymedziť všeobecne záväzným nariadením na území obce alebo časti obce nízkoemisné
zóny,
i) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
j) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods. 1
písm. f) zák. č. 137/2010 Z.z.
2/ Obec v súhlasoch podľa odseku 1 písm. c) tohto článku môže určiť podmienky
prevádzkovania malých zdrojov.
Čl. 6
Oznamovacia povinnosť
1/ Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci 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 kvalitatívnych ukazovateľoch palív a
surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti
odlučovacích zariadení. Vzor oznámenia je prílohou č. 1 tohto VZN.
2/ Od povinnosti uvedenej v odseku 1/ tohto článku sú oslobodení prevádzkovatelia malého
zdroja znečisťovania zdravotnícke zariadenia, materské školy, jasle, školy, centrá voľného času,
penzióny pre dôchodcov.
3/ Prevádzkovatelia malého zdroja znečisťovania uvedení v odseku 2 tohto článku sú
oslobodení od poplatkovej povinnosti.
Čl. 7
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
1/ Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia.
2/ O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá
prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec. Obec preskúma údaje uvedené v
oznámení podľa čl. 6, odseku 1 tohto VZN a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok
vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný
poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku,
výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti
prevádzkovateľa malého zdroja.
3/ Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa pre každý zdroj
určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených
podľa čl. 6, odseku 1 tohto VZN úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok
alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Sadzobník poplatkov je
uvedený v prílohe č. 2 tohto VZN.

4/ Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo
súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci.
5/ Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce.
Čl. 8
Pokuty
1/ Za nesplnenie povinností uvedených v článku 6 odsek 1 tohto VZN a určených v
rozhodnutí obce vydanom podľa článku 7 odsek 2 tohto VZN neuloží obec prevádzkovateľovi
malého zdroja pokutu do výšky 663,87 eura.
2/ Za porušenie povinností uvedených v článku 4 odseky a), c), e), f), h) a i) tohto VZN alebo
prevádzkovanie stacionárneho zdroja bez súhlasu obce podľa § 17 ods. 1 písm. f) zák. č. 137/2010
Z.z. obec uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 33,00 eur do 3 300,00 eur.
3/ Za porušenie povinností uvedených v článku 4 odseky b), d) a g) tohto VZN obec môže
uložiť prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 20,00 eur do 330,00 eur.
4/ Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušení
povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Obec pri ukladaní pokút
prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinností, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu
a na čas trvania protiprávneho stavu.
5/ Pokuty sú príjmom obce.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1/ Toto VZN Obce Viničky č. 1/2018 o ovzduší a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bolo
schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Viničky uznesením č. 11/1/2018 dňa 31.1.2018 a
nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
2/ Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 9/2008 o ovzduší a o poplatku
za znečisťovanie ovzdušia.

.......................................................
starosta obce
----------------------1) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach,
ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5) v platnom znení,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných
skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení, § 2 ods. 2 písm. q) zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
2) § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Príloha č. 1
OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok ...............
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovanie ovzdušia oznamuje podľa zák. č. 401/1998 Z.z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení ďalších predpisov tieto údaje potrebné pre určenie
výšky poplatku:
a) Všeobecné údaje
Adresa zdroja: ......................................................................................................................
Prevádzkovateľ zdroja: (obchodné meno a sídlo)....................................................................
IČO: ….................................................................................................................................
Bankové spojenie: .................................................................................................................
Dátum zahájenia prevádzky: ................................................................................................
b) Údaje o malých zdrojoch
Malý zdroj (typ stacionárneho zdroja, tepelný príkon, výška komína, názov technológie, výroby):
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................
c) Množstvo spotrebovaného paliva: .................................................................................................
(plyn, drevo, čierne uhlie, koks, hnedé uhlie, brikety, lignit, vykurovací olej, nafta, a pod.)
d) Množstvo znečisťujúcej látky: .............................................................................................
(napr. množstvo prečerpaných PHM, použitých lakov a riedidiel, plocha skládky a pod. )

Oznámenie vyhotovil:
(meno a priezvisko, telefón, email)

................................................................
meno a priezvisko/ obchodné meno

Príloha č. 2
SADZOBNÍK POPLATKOV
za malé zdroje znečisťovania ovzdušia
podľa zdrojov znečisťovania ovzdušia v obci napríklad:
Stacionárne zariadenia na spaľovanie palív:
Zemný plyn – m3 /rok

a) výška poplatku je 16,50 EUR, ak spálil v predchádzajúcom roku:
menej ako 50 000 m³ zemného plynu,
c) výška poplatku je 66,- EUR ak spálil v predchádzajúcom roku:
viac ako 50 000 m3 zemného plynu
Ľahké a ťažké vykurovacie oleje, nafta ,tuhé fosílne palivá (koks, hnedé uhlie, čierne uhlie, uhoľné
brikety, lignit) ,drevo, drevené brikety a biomasa – t/rok

a) výška poplatku je 16,50 EUR, ak spálil v predchádzajúcom roku:
- menej ako 20 t ľahké a ťažké vykurovacie oleje, nafta ,tuhé fosílne palivá (koks, hnedé uhlie,
čierne uhlie, uhoľné brikety, lignit) ,drevo, drevené brikety a biomasa

b) výška poplatku 66,00 EUR, ak spálil v predchádzajúcom roku:
-viac ako 20 t ľahké a ťažké vykurovacie oleje, nafta ,tuhé fosílne palivá (koks, hnedé uhlie,
čierne uhlie, uhoľné brikety, lignit) ,drevo, drevené brikety a biomasa
Plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia:
Skládky odpadov jako stavebný odpad, suť, piliny, skládky palív, surovín , produktov a pod.

a) výška poplatku 66,00 EUR, ak je plocha skládky viac ako 100 m²,
b) výška poplatku 49,50 EUR, ak je plocha skládky od 50 m² do 100 m²,
c) výška poplatku 33,00 EUR, ak je plocha skládky menej ako 50 m²
Pre prevádzkovateľov chovov hospodárskych zvierat:
a) Výška poplatku 33,00, ak chová:
- viac ako 50 ks hovädzieho dobytka,
- viac ako 200 ks ošípaných,
- viac ako 1000 ks hydiny
b) výška poplatku 16,50 €, ak chová:
- 50 ks a menej hovädzieho dobytka,
- 200 ks a menej ošípaných,
- 1000 ks a menej hydiny

