VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 12/2016
O OCHRANE OVZDUŠIA A POPLATKOCH ZA
ZNEČISTENIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI
ZNEČISŤOVANIA NA ÚZEMÍ OBCE DÚBRAVY PRE
PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY OPRÁVNENÉ NA
PODNIKANIE

Všeobecne záväzne nariadenie č. 12/2016 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Dúbravy pre právnické a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie

Obecné zastupiteľstvo v Dúbravách v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Zákona č. 137/2010
Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a s poukazom na § 6 ods. 5 a Zákona č. 401/1998
Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DÚBRAVY

č. 12/2016

O OCHRANE OVZDUŠIA A POPLATKOCH ZA ZNEČISTENIE
OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA NA ÚZEMÍ OBCE
DÚBRAVY PRE PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY OPRÁVNENÉ NA
PODNIKANIE
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie:
 vymedzuje základné pojmy, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri
ochrane ovzdušia na území obce Dúbravy pri prevádzkovaní malých zdrojov
znečistenia ovzdušia,
 pôsobnosť obce ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia,
 stanovuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia, pričom poplatková povinnosť a oznamovacia povinnosť sa
vzťahuje len na právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie,
 určuje zodpovednosť za porušovanie povinnosti na úseku ochrany ovzdušia.

Čl. 2
Základné pojmy
1. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú:
a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so
súhrnným tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW (do 300 kW),
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b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania
ovzdušia (nad 50 MW) a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia (0,3 MW – 50
MW),
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia,
d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkých alebo
stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia,
e) iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou
veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia.
Vonkajším ovzduším okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných
priestoroch do ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup (§ 2 písm. f) Zákona
o ovzduší).
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.
Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa rozumie právnická alebo
fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento zdroj.
Pri pochybnostiach o vymedzení malého zdroja znečisťovania ovzdušia, o začlenení a
jeho kategorizácii rozhodne Obvodný úrad životného prostredia v Detve.

Čl. 3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
1. Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia upravuje zákona
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
2. V zariadeniach na spaľovanie palív sa môžu spaľovať len palivá určené orgánom štátnej
správy ochrany ovzdušia alebo orgánom v integrovanom povoľovaní, ak palivo nie je
takto určené, môžu sa spaľovať palivá uvedené v dokumentácii zriadenia (§ 14 ods. 2
Zákona o ovzduší).
3. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú ďalej povinní:
a) požiadať Obec Dúbravy o vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov
vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie,
b) požiadať Obec Dúbravy o vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín,
na zmeny technologických zariadení malých zdrojov, na zmeny ich využívania a na
ich prevádzku po vykonaných zmenách.
4. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za
každý malý zdroj spotrebu palív a surovín (príloha č. 2), 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
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ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja a o druhu
a účinnosti odlučovacích zariadení (§ 6 ods. 4 Zákona o poplatkoch).
5. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný písomné oznámiť obci aj zánik malého zdroja
resp. zmenu prevádzkovateľa malého zdroja do 15 dní odo dňa zániku malého zdroja
resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje potrebne pre výpočet poplatku za obdobie
príslušného roka, v ktorom malý zdroj prevádzkoval.

Čl. 4
Práva a povinnosti obce Dúbravy
1. Obec je v zmysle § 22 písm. e) Zákona o ovzduší orgánom ochrany ovzdušia a podľa §
27 ods. 1 Zákona o ovzduší v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany
ovzdušia:
a) Podieľa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu.
b) Vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f) zákona č. 137/2010
Z. z. o ovzduší formou záväzného stanoviska, pričom si môže určiť podmienky
prevádzkovania malého zdroja.
c) Uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti
ustanovené zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a týmto všeobecne záväzným
nariadením.
d) Ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty.
e) Môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja.
f) Môže ustanoviť iným ako týmto všeobecne záväzným nariadením zóny s
obmedzením prevádzky mobilných zdrojov.
g) Určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov.
h) Nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja znečisťovania, ak sa prevádzkuje bez
súhlasu obce Dúbravy podľa § 17 ods. 1 písm. f) Zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
2. Obec v súhlasoch podľa odseku 1 písm. c) môže určiť podmienky prevádzkovania
malých zdrojov.
Čl. 5
Poplatková povinnosť
1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia, ktoré vzniká prevádzkovaním malého zdroja alebo
viacerých malých zdrojov vyrúbi obec na základe predloženého oznámenia o spotrebe
palív a surovín, ktoré predloží prevádzkovateľ malého zdroja.
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2. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá
prevádzkuje malý zdroj, rozhoduje v prenesenom výkone štátnej správy obec (§ 2 ods.
2 Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia).
3. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou na základe oznámených údajov, maximálne do výšky – 663, 87 € (§
3 ods. 2 Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia). Výška
poplatku je stanovená v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
4. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje v obci (§ 3 ods. 4 Zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečistenie ovzdušia).
5. Poplatok je vyrubený rozhodnutím, ktoré podpíše starosta a určí v ňom ročný poplatok
za prevádzkovanie malého zdroja v predchádzajúcom roku, príp. výšku a termíny
splátok ako i ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa
malého zdroja (§ 6 ods. 6 Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie
ovzdušia).
6. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja znečistenia ovzdušia sú podľa § 7
ods. 2 Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia príjmom obce.

Čl. 6
Oslobodenie
1. Od poplatku sú oslobodené:
a) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje obec Dúbravy a organizácie,
ktorých je zriaďovateľom,
b) malé zdroje znečisťovania ovzdušia zdravotníckych a školských zariadení,

c) právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré pri svojej
podnikateľskej činnosti prevádzkujú tepelné zdroje spaľujúce zemný plyn s max.
tepelným príkonom 33,3 kW (t. j. výkon 30 kW). Tu je potrebné uvádzať len
príkony, nie výkony pretože každé spaľovacie zariadenie môže mať inú účinnosť.
Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré pri svojej
podnikateľskej činnosti prevádzkujú tepelné zdroje spaľujúce tuho palivo (uhlie,
drevo), ľahký vykurovací olej, ťažký vykurovací olej, naftu s max. tepelným
príkonom 27,8 kW (t. j. výkon 25 kW).
d) právnické osoby, alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré z jedného
zdroja vykurujú súčasne objekty slúžiace na podnikateľskú činnosť aj objekt
bývania. Plocha využívaná na podnikanie však nesmie presahovať 50%
vykurovacích plôch.
2. Od oznamovacej povinnosti v zmysle Čl. 3 ods. 4 sú oslobodené fyzické osoby,
právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie prevádzkujúce MZZO, ktoré
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sú podľa Čl. 6 ods. 1 oslobodené od poplatku. Oslobodenie od oznamovacej
a poplatkovej povinnosti sa nevzťahuje na malé zdroje prevádzkované v rekreačných
oblastiach.
Čl. 7
Vyrubenie a platenie poplatku
1. Obec Dúbravy po preskúmaní údajov uvedených v oznámení od prevádzkovateľov
malých zdrojov a na základe ohláseného množstva spotreby palív vydá rozhodnutie,
ktorým určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia.
2. Poplatok je splatný v celej výške do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o výške poplatku.
3. Ak je vypočítaný ročný poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia nižší ako 3,00 €
– nevyrubuje sa.
4. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č. 401/1998
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa vzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní.

Čl. 8
Pokuty
1. Pokutu od 33,- € do 3 300,- € uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší
povinnosti ustanovené v Čl. 3 ods. 3 a 4 alebo ak vykonáva činnosti podľa Čl. 4 ods. 1
písm. c) bez súhlasu obce (§ 30 ods. 7 Zákona o ovzduší).
2. Pokutu podľa ods. 1 je možné uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa obec Dúbravy o
porušení povinností dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
Pri určení pokuty prihliada obec na závažnosť porušenia povinností.
3. Výnosy pokút uložené obcou podľa Zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší sú príjmom
obce (§ 30 ods. 15 Zákona o ovzduší).
4. Pokuty uložené obcou podľa Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie
ovzdušia sú príjmom obce nariadenia (§ 8 ods. 5 Zákona o poplatkoch).

Čl. 9
Záverečné ustanovenia
1. Ak v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
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2. Kontrolu plnenia Všeobecne záväzného nariadenia priebežne vykonávajú starostka obce,
poslanci obecného zastupiteľstva a orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií.
3. V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto Všeobecne záväzného
nariadenia rozhoduje starostka obce.
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia možno vykonať iba uznesením
obecného zastupiteľstva obce Dúbravy trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva.
5. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 26.10.2016.
6. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Dúbravy č. 12/2016 o ochrane ovzdušia a o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce
Dúbravy prerokovalo a schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
11.10.2016 Uznesením č. 49/2016.
7. Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2016 o ochrane
ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na
území obce Dúbravy sa ruší Všeobecne záväzne nariadenie č. 4/2000 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Dúbravy schválené 09.12.1999,
prijaté uznesením č. 30/99 D.
V Dúbravách, dňa 11.10.2016

Elena Grňová
starostka obce Dúbravy
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Príloha č. 1

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou
sumou do výšky 663,87 € na základe oznámených údajov nasledovne:

1. Tepelné zdroje spaľujúce zemný plyn, resp. propánbután alebo ekologické kotly
s pyrolytickým spaľovaním dreva: 25 € - ak sa jedná o tepelný zdroj s výkonom nad 30

kW.
2. Tepelné zdroje spaľujúce drevo, uhlie, ľahký vykurovací olej, ťažký vykurovací olej,
opotrebované motorové oleje, naftu: 35 € - ak sa jedná o tepelný zdroj s výkonom nad
25 kW.
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Príloha č. 2
OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia za rok ________
Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov obci Dúbravy tieto údaje potrebné pre
určenie výšky poplatku:
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľ: _____________________________________________________________
Adresa prevádzkovateľa: ______________________________________________________
Identifikácia (IČO, PO, FO – oprávnenie na podnikanie): _____________________________
Telefón/e-mail: ______________________________________________________________
Malý zdroj, názov technológie, výroby: ___________________________________________
ÚDAJE MALÝCH ZDROJOV
A.
Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW ďalej
uvádza:
Typ zariadenie ( zdroja, kotla): _________________________________________________
Príkon /kW: ___________________________________ Druh paliva: __________________
Spotreba paliva za rok (m3, resp. t): ________________ Počet zariadení: ______________

Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných
zdrojov ( napr. lakovne, autoopravovne, píly a spracovanie dreva, údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne, spracovanie
obilia, iná výroba, z ktorej vznikajú znečisťujúce látky a pod.) ďalej uvádza:

B.

Výroba: ______________________________ Druh surovín: __________________________
Kapacita výroby za rok (t resp. ks): _________ Znečisťujúca látka: ____________________

Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce,
ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie
( napr. manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, obilím, ČOV, výkrm hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny,
chov koní a iných zvierat, silážovanie, senážovanie , poľné a spevnené hnojiská, sklady, skládky – nádrže
močovky, iné zariadenia a pod.) uvádza:
Druh vykonávanej činnosti: ___________________________________________________

C.

Druh manipulovanej, skladovanej látky: _________________________________________
Množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok): ________________________________
Veľkosť manipulačnej plochy (m2 ): _____________________________________________
Oznámenie vyhotovil: _______________________ Podpis: ___________________________
Za správnosť zodpovedá: ____________________ Podpis: __________________________
Predložené dňa: ____________________

