Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Úbrež č. 1/2019
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania

Obecné zastupiteľstvo obce Úbrež v zmysle §6 a §11 ods.4 písm. g) zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa §6 ods.5 zákona č. 401/1998 Z.z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom
137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia:
Článok I.
Predmet úpravy
1. Obec Úbrež vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia
s pôsobnosťou vo vzťahu k malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ako „VZN“) vymedzuje pojmy, práva
a povinnosti prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia, určuje výšku
a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia a upravuje spôsob a výšku ukladania sankcií za porušenie povinností
prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
Článok II.
Základné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov
1. Znečisťujúcou látkou sa rozumie akákoľvek látka prítomná v ovzduší alebo vnášaná do
ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné
prostredie ako celok, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené
osobitným predpisom.

2. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo
prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.
3. Zdroj znečisťovania ovzdušia (zákon 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení
neskorších predpisov):
a) 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 a
činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie; vymedzený je ako
súhrn všetkých častí, súčastí a činností v rámci funkčného celku a priestorového
celku,
b) mobilný zdroj, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo
iným hnacím motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie.
4. Medzi malé zdroje znečisťovania ovzdušia patria :
a) stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom nižším ako 0,3
MW,
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných
zdrojov znečisťovania ovzdušia,
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia,
d) skládky palív, surovín a odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia,
horenia alebo úletu znečisťujúcich látok,
e) stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého
alebo stredného zdroja znečistenia.

Článok III.
Práva a povinnosti orgánu ochrany ovzdušia
1. Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia:
a) podieľa sa 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) zákona
137/2010 Z.z.,
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 všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením
prevádzky mobilných zdrojov,
h) informuje o smogovej situácii podľa § 12 ods. 11 zákona 137/2010 Z.z.,
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) zákona 137/2010 Z.z.,
k) môže všeobecne záväzným nariadením podľa § 9 ods. 3 zákona 137/2010
Z.z. zriadiť, vymedziť alebo zrušiť nízkoemisnú zónu,

l) povoľuje na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla dočasný vjazd a trvalý
vjazd cestných motorových vozidiel do nízkoemisnej zóny,
m) oznamuje ministerstvu zriadenie, vymedzenie a zrušenie nízkoemisnej zóny.
2.

Obec v súhlasoch podľa odseku 1 písm. c) môže určiť podmienky prevádzkovania
malých zdrojov.

Článok IV.
Všeobecné povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý je právnickou osobou
alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie (ďalej len ako „prevádzkovateľ“) je
povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci Úbrež údaje potrebné na zistenie
škodlivosti vypúšťanej znečisťujúcej látky a o veľkosti zdroja prevádzkovaného
v uplynulom roku.
2. V oznámení je prevádzkovateľ povinný uviesť (podľa Prílohy č.1):
a) označenie prevádzkovateľa, t.j. obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO,
b) označenie všetkých prevádzok - ich názvy a sídla (do jedného podania),
c) charakteristiku zdroja znečisťovania (čl.I.ods.2):
- pri stacionárnom spaľovacom zariadení - druh zariadenia, tepelný príkon zdroja,
druh paliva a jeho kvalitatívne ukazovatele, množstvo spotreby paliva a surovín,
z ktorých znečisťujúce látky vznikajú,
- pri skládke odpadov a surovín – druh skládky, druh skládkového odpadu, množstvo
uloženého odpadu za uplynulý rok, rozlohu prevádzkovej plochy,
- pri technologických celkoch — druh výroby alebo činnosti, druh a spotrebu
surovín, náterových hmôt, lepidiel, tlačiarenských farieb a účinnosti odlučovacích
zariadení.
3. Obec preskúma údaje uvedené v oznámení 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.
4. Pri ukončení prevádzkovania malého zdroja znečisťovania je jeho prevádzkovateľ
povinný do 15 dní od ukončenia tejto prevádzky písomne oznámiť obci:
a) ukončenie prevádzkovania malého zdroja znečisťovania,
b) údaje podľa odseku 2 pre účely určenia poplatku za dané obdobie kalendárneho
roka, v ktorom táto prevádzka bola ukončená.
5. Nové zariadenia stacionárnych zdrojov a existujúce 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, ktorá môže mať významné
nepriaznivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie, podstatnou zmenou je
ja zmena ustanovená pre konkrétne zariadenie.

Článok V.
Poplatková povinnosť
1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia sú povinné platiť právnické osoby alebo fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia
na území obce Úbrež.
2. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa pre každý zdroj
určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 € úmerne k množstvu
a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín,
z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Konkrétne sadzby poplatku sú určené v Prílohe
č.2 tohto nariadenia.
3. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo
súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území obce Úbrež.
4. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania
ovzdušia povinný zaplatiť v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia obce u určení tohto poplatku.
5. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom na účet obce alebo v hotovosti do
pokladne obce (na obecnom úrade).
Článok VI.
Pokuty
1. Za nesplnenie povinností uvedených v Čl.IV ods. 1 a určených v rozhodnutí obce
vydanom podľa Čl.IV ods. 3 uloží obec v prenesenom výkone štátnej správy
prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 €.
2. Pokutu podľa ods. 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec o porušení
povinností dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
3. Pokuty uložené podľa ods. 1 sú príjmom obce.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi je Obec Úbrež, ktorá
vyrubuje a vymáha tento poplatok.
2. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto VZN
sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
3. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Úbreži č.4.5/2019
zo dňa 21.06.2019.
4. Týmto VZN sa ruší pôvodné VZN č.3/2006.

Článok VIII.
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

V Úbreži dňa 21.06.2019

Zverejnené pred schválením: 04.06.2019
Zvesené pred schválením: 21.06.2019
Zverejnené po schválení: 24.06.2019
Zvesené po schválení: 10.07.2019

Ing. Martin Hvižďak
starosta obce Úbrež

Príloha č.1 k VZN č.1/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania
OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 20.........
(podľa skutočnosti roka 20......)
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov obci Úbrež tieto údaje
potrebné pre určenie výšky poplatku:
VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
Názov subjektu (spoločnosti, firmy, podniku) ...........................................................................................
Adresa prevádzkovateľa zdroja .................................................................................................................
Identifikácia (IČO, právnická osoba, fyz.osoba opráv.na podnikanie) .....................................................
....................................................................................................................................................................
Tel. kontakt ........................................................... E-mail .......................................................................
Dátum zahájenia prevádzky .................... Názov technológie, výroby, činnosti .......................................
ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH
1.Tepelné zdroje s menovitým príkonom nižším ako 300 kW (resp. výkonom nižším ako 270 kW)
Typ zariadenia (zdroja, kotla): ............................................... Príkon al.výkon v kW: .............................
Použité médium/druh paliva: .....................................................................................................................
Spotreba média za kalendárny rok, merná jednotka (m3 resp. t): ..............................................................
2.Technologické zdroje (napr.výroba keramiky, výroba betónu, malty,...,výroba náterových látok,
tlačiarenských farieb, gleja, spracovanie kože, chov ošípaných, prasníc, hydiny, dobytka, oviec, koní,
kožušinových zvierat, kompostáreň, skládky palív, surovín...)
Druh znečisťujúcich látok: .........................................................................................................................
Kapacita výroby, resp. spotreba org.rozpúšťadiel, obrat, počet (t/rok, m3 /rok, m3 /deň,ks....): ................
....................................................................................................................................................................
Druh manipulovanej, skladovanej látky: ...................................................................................................
Množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok): ................................................................................

Oznámenie vyhotovil:

Podpis:

Za správnosť zodpovedá:

Podpis:

Telefón:

Príloha č.2 k VZN č.1/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

znečisťovania
SADZOBNÍK POPLATKOV
1.Stacionárne zariadenie na spaľovanie palív:
a) zemný plyn
Množstvo spotrebovaného paliva
v m3/rok
0 - 499
500 – 9 999
10 000 – 19 999
nad 20 000

€/rok
50
100
200
300

b) tuhé palivo (koks, uhlie, uhoľné brikety, lignit)
Množstvo spotrebovaného paliva
€/rok
v m3/rok
0-9
50
10 – 19
100
20 – 49
200
nad 50
300
Drevo, drevené brikety, biomasa
Množstvo spotrebovaného paliva
v m3/rok
0 - 499
500 – 9 999
10 000 – 19 999
nad 20 000

€/rok
25
50
100
150

c) kvapalné palivo (nafty, organické kvapaliny)
Množstvo spotrebovaného paliva v
€/rok
t/rok
do 0,5
50
do 5
100
do 10
200
nad 10
300
2. Ostatné technologické celky:
a) potravinárska malovýroba (napr. pekárne, udiarne, poražkárne, mlyny, sušiarne,...)
- ročný poplatok: 650 €
b) priemyselná malovýroba (napr. výroba berónu, malty a iných stavebných materiálov)
- ročný poplatok: 650 €
c) iná malovýroba a služby (napr.lakovne, spracovanie dreva, čerpacie stanice,.....)
- ročný poplatok: 650 €

3. Plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov alebo hnojiská:
Plocha v m2
€/rok
do 100
100
nad 100
650

4. Chov hospodárskych zvierat s ročnou kapacitou:
• nad 10 do 200 miest pre hovädzí dobytok ..................................................... 650 €
• od 20 do 500 miest pre ošípané s hm. nad 30 kg ........................................... 650 €
• od 1000 do 5000 miest pre hydinu.................................................................. 650 €
• od 50 do 2000 miest pre ovce .......................................................................... 650 €
• od 5 do 300 miest pre kone ............................................................................. 650 €
• od 50 do 1 500 miest pre kožušinové zvieratá ............................................... 650 €
5. Iné stavby, zariadenia a činnosti, vyššie neuvedené, výrazne znečisťujúce ovzdušie:
- ročný poplatok: 650 €

