Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2005
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení v súlade so zákonom NR SR č. 478/2002 Z. z.
o ochrane ovzdušia (ďalej len zákon o ovzduší) a č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len zákon o poplatkoch) v znení neskorších
zákonov.
1. Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane
ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami,
b) pôsobnosť obce ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia,
c) stanovenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
d) zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrany ovzdušia.
2. Základné pojmy
1. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba
alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo moţnosť prevádzkovať zdroj
znečisťovania ovzdušia (ďalej len zdroj) (§ 2 písm. p) zákona o ovzduší).
2. Znečisťujúcou látkou akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo
alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môţe mať škodlivé účinky na
zdravie ľudí alebo ţivotné prostredie (§ 2 písm. b) zákona o ovzduší).
3. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú ostatné stacionárne
technologické celky nepatriace do kategórie všetkých zdrojov a stredných
zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môţu znečisťovať
ovzdušie, skládky palív, surovín produktov a odpadov a stavby, zariadenia
a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo
stredného zdroja (§3 ods. 2 písm. c) zákona o ovzduší). Vymedzenie
malých zdrojov v zmysle prílohy 2 vyhlášky MŢP SR č. 706/2002 Z. z. je
uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN.

3. Všeobecné povinnosti prevádzkovateľov zdrojov
1. V zariadení na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá neţ určené
výrobcom zariadení, prípadne uvedené v schválenom súbore technicko –
prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení na
zabezpečenie prevádzky zdrojov alebo uvedené v súlade orgánu ochrany
ovzdušia (§ 18 ods. 2 zákona ovzduší).
2. Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môţu byť zdrojom, alebo pri
modernizácii existujúcich zariadení sa musí voliť najlepšia dostupná
technika s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na jej obstaranie
a prevádzku (§ 18 ods. 3 zákona o ovzduší).
4. Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
1. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú podľa § 20 zákona o ovzduší
povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade
s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou,
b) umoţniť prístup zamestnancom Slovenskej inšpekcie ţivotného
prostredia (ďalej len SIŢP) a obce alebo týmto orgánom povereným
osobám ku zdrojom na účel zistenia a mnoţstva znečisťujúcich
látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné
podklady,
c) vykonať opatrenia na nápravu uloţené obcou alebo SIŢP,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať okresnému
úradu údaje, ktorých rozsah ustanovuje vyhláška MŢP SR č.
200/1999 Z. z. a na poţiadanie poskytovať tieto a ďalšie údaje
potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia
alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,
e) neprekročiť tmavosť dymu.
2. Povinnosti podľa ods. 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby
a na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi.
3. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť kaţdoročne do
15. februára obci za kaţdý malý zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie mnoţstva
a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý
rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte
prevádzkových hodín malého zdroja a o druhu a účinnosti odlučovacích
zariadení (§6 ods. 4 zákona o poplatkoch).

5. Orgán ochrany ovzdušia
1. Obec je orgánom ochrany ovzdušia v zmysle § 28 písm. f) zákona
o ovzduší a v prenesenom výkone:
a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného
programu,
b) kontroluje dodrţiavanie povinností prevádzkovateľov malých
zdrojov,
c) vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname,
ktoré ministerstvo uverejňuje vo vestníku,
d) vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich
zmien a na ich uţívanie,
e) vydáva súhlas na zmeny pouţívaných palív a surovín, na zmeny
technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich
vyuţívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
f) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu,
g) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
h) môţe nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého
zdroja,
i) môţe ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny
s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
j) určuje rozsah a poţiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých
zdrojov.
2. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie,
ktorá prevádzkuje malý zdroj rozhoduje obec (§ 2 ods. 2 zákona
o poplatkoch).
7. Stanovenie poplatku
1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre kaţdý zdroj určuje na
kalendárny rok paušálnou sumou na základe oznámených údajov úmerne
k mnoţstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo
k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú,
maximálne do výšky 20 000 Sk (§ 3 ods. 2 zákona o poplatkoch).
2. Ročný poplatkoch prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje v jednej obci (§ 3
ods. 4 zákona o poplatkoch).

8. Vyrúbenie poplatku
Poplatkoch je vyrubený rozhodnutím, ktoré podpíše starosta obce Kuklov
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 o poplatkoch).

9. Platenie poplatku
Za prevádzkovanie malých zdrojov platí prevádzkovateľ poplatok. Výška
poplatku závisí od druhu pouţívaného paliva, od spotreby paliva počas
kalendárneho roku. Výška poplatku sa stanovuje podľa prílohy č. 2 tohto
všeobecne záväzného nariadenia. Na konanie vo veciach poplatkov za
znečisťovania ovzdušia sa vzťahujú predpisy o správnom konaní (zákon
71/1967 Zb.).
10. Oslobodenie od poplatku
Od poplatku sú oslobodené:
a) fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje znečisťovania ovzdušia,
ak sa takýto zdroj pravidelne nepouţíva na výkon podnikateľskej
činnosti.
11. Príjemca poplatku
Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia
sú príjmom rozpočtu obce (§ 7 ods. 2 zákona o poplatkoch).
12. Pokuty
1. Za nesplnenie si povinnosti podľa čl. 4 ods. 4 a určených v rozhodnutí
vydanom obce Kuklov podľa čl. 9, uloţí obec Kuklov pokutu do 20 000
Sk (§ 8 ods. 3 zákona o poplatkoch).
2. Pokutu podľa ods. 1 moţno uloţiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec
o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia
tejto povinnosti (§ 8 ods. 4 zákona o poplatkoch).
3. Pokuty uloţené podľa ods. 1 sú príjmom obce (§ 8 ods. 5 zákona
o poplatkoch).

13. Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Kuklov sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení (VZN) o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
na rok 2005 uznieslo dňa
č. uznesenia
.
2. VZN nadobúda účinnosť dňom
.
3. Vyvesené na úradnej tabuli:

Šimkovič Štefan
starosta obce

Príloha č. 1
Vymedzenie malých zdrojov:
1. Tepelné stacionárne zdroje spaľujúce palivá s tepelným príkonom do 300 kW.
2. Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov
s projektovanou kapacitou do 10 m3.hod.-1.
3.Čerpacie stanice pohonných látok s obratom do 100m3.rok-1 a čerpacie
stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov bez ohľadu na obrat.
4. Čistiarne odpadových vôd (komunálnych odpadových vôd) s kapacitou do
2000 ekvivalentných obyvateľov.
5. Kompostárne s kapacitou do 0,75 t spracovaného odpadu za hodinu.
6. Lakovne s projektovanou spotrebou náterových látok do 1 t za rok.
7. Chov hospodárskych zvierat projektovaný na kapacitu do 100 miest pre
hovädzí dobytok, do 500 miest pre ošípané, do 500 miest pre prasnice, do 5000
miest pre hydinu, do 2000 miest pre ovce, do 300 miest pre kone, do 1500 miest
pre koţušinové zvieratá.
8. Bitúnky a ostatné poráţkarne projektované na kapacitu do 25 t ţivej
hmotnosti hydiny ročne alebo do 200 t ţivej hmotnosti ostatných zvierat ročne.
9. Potravinárske mlyny s projektovanou kapacitou do 5 t.rok-1.
10. Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovanou
kapacitou do 1 t.hod.-1.
11. Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovanou
kapacitou do 1 t.produktu za rok.

12. Zariadenia na praţenie a balenie kávy a kávovín s výrobnou kapacitou do
0,75 kg.hod.-1.
13. Zariadenia na údenie mäsa a rýb s kapacitou údenia do 1000 kg za týţdeň.
14. Ostatná výroba a technologické procesy, ktoré produkujú znečisťujúce látky
v mnoţstve menšom ako je hodnota hmotnostného toku do 0,2-násobku
hmotnostného toku podľa prílohy č. 3 II. Časti bodu 4 alebo keď je súčasťou
technológie zariadenie na spaľovanie palív s menovitým tepelným príkonom do
300 kW. Hmotnostné toky sa posudzujú pred odlučovačom.
Príloha č. 2
1. Tepelné zdroje
a) pre tepelné zdroje spaľujúce zemný plyn, ktoré majú tepelný príkon do 300
kW, je určená ročná paušálna sadzba za znečisťovanie ovzdušia, závislá od
spotreby paliva:
0 – 24 999 m3 ........................................
150,– Sk
25 000 – 49 999 m3 ...............................
200,– Sk
50 000 – 74 999 m3 ...............................
300,– Sk
75 000 m3 a viac ...................................
350,– Sk
b) pre tepelné zdroje, ktoré majú tepelný príkon do 300 kW a spaľujú tuhé
palivá – hnedé a čierne uhlie je určený ročný paušálny poplatok za
znečisťovanie ovzdušia so zohľadnením nábehovej krivky zvyšovania
základných poplatkov nasledovne:
rok 2005, 2006, 2007, 2008
hnedé uhlie 137, 145, 153, 162
čierne uhlie 100, 106, 112, 118
c) pre tepelné zdroje spaľujúce opotrebované motorové oleje je určený ročný
paušálny poplatok, ktorý je závislý od spotreby a to 110,– Sk za tonu spáleného
opotrebovaného oleja.
2. Technologické zdroje
Za prevádzkovanie technologických zdrojov sú stanovené nasledovné poplatky:
a) údiarne .......................................
400,– Sk
b) sušičky s kapacitou do 1 t
produktu/hod. ............................
1 300,– Sk
c) mlyny s kapacitou do 5 t/hod. ...
500,– Sk
d) lakovne s kapacitou do 1 t náterových látok za rok – určuje sa výpočtom ,
podľa spotreby riedidiel za rok

e) čerpacie stanice pohonných hmôt s obratom menším ako 100 m3 za rok –
určuje sa výpočtom podľa mnoţstva predaných autobenzínov za rok
a s ohľadom na spôsob plnenia nádrţí a plnenia vozidiel:
- plnenie skladových nádrţí a plnenie vozidiel bez vracania pár je
poplatok za 100 m3 benzínov/rok je celkový poplatok
..................................... 680,– Sk
- plnenie skladových nádrţí s vracaním pár s plnenie vozidiel bez
opatrení na zníţenie emisií je poplatok za 100 m3 benzínov/rok
..................................... 350,– Sk
- plnenie skladových nádrţí a plnenie vozidiel s vracaním pár je
poplatok za 100 m3 benzínov/rok
..................................... 104,– Sk
- čerpanie a plnenie nafty a skvapalnených uhľovodíkov sa
nespoplatňuje
f) skládky odpadu ...................................
1 000,– Sk

