OBEC
DOLNÁ MARIKOVÁ

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Mariková podľa § č. 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva v súlade so zákonom č. 137/2010
Z.z. o ovzduší v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poplatkoch)

toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE DOLNÁ MARIKOVÁ
O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
č. 3/2016

1. Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje :
a) práva a povinnosti právnických 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 osoba, ktorá má právo prevádzkovať
alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia (§ 2 písm. f) zákona o ovzduší).
2. 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, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným
predpisom (§ 2 písm. b) zákona o ovzduší).
3. Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je stacionárny zdroj, ktorým je ostatný technologický
celok, 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 alebo stredného zdroja (§ 3 ods. 2 zákona
o ovzduší). Vymedzenie malých zdrojov v zmysle prílohy 2 vyhlášky MŽP SR č. 356/2010
Z.z. je uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN.
4. V pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja, o členení stacionárneho zdroja, o jeho
kategórii a o členení zariadenia stacionárneho zdroja rozhoduje obvodný úrad životného
prostredia (§ 3 ods. 5 zákona o ovzduší).
3. Všeobecné povinnosti prevádzkovateľov zdrojov
1. V zariadeniach stacionárnych zdrojov sa môžu spaľovať len palivá určené orgánom štátnej
správy ochrany ovzdušia podľa zákona o ovzduší alebo správnym orgánom v integrovanom
povoľovaní. Ak palivo nie je tekto určené, môžu sa spaľovať palivá uvedené v dokumentácii
zariadenia. (§ 14 ods. 2 zákona o ovzduší).
2. Nové zariadenia stacionárnych zdrojov a jestvujúce zariadenia stacionárnych zdrojov, na
ktorých sa vykonáva 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 aj zmena ustanovená pre
konkrétne zariadenie (§ 14 ods. 1 zákona a ovzduší).

4. Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
1. Súhlas orgánu ochrany ovzdušia je v zmysle §17 zákona o ovzduší potrebný
a) na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vrátane
ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie. Tento súhlas je záväzným stanoviskom (§ 17 ods. 1
písm. a) zákona),
b) na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych
zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných
zmenách (§ 17 ods. 1 písm. c) zákona),
c) na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny
a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu (§ 17 ods. 1 písm. f)
zákona).
2. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú podľa § 16 zákona o ovzduší povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s
podmienkami určenými obcou vo vydanom v súhlase,
b) umožniť prístup zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len SIŽP)
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 SIŽP,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch v zmysle zákona o ovzduší,
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 a predkladať obci potrebné podklady.
3. Povinnosti podľa ods. 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby
– podnikateľov.
4. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za
každý malý zdroj 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 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 § 22 písm. e) zákona o ovzduší a podľa §
27zákona o ovzduší v prenesenom výkone štátnej správy:
a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
c) vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f),
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) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods.
1 písm. f).
2. Obec v súhlasoch podľa odseku 1 písm. c) môže určiť podmienky prevádzkovania malých
zdrojov.
3. Obec podľa § 2 ods. 2 zákona o poplatkoch rozhoduje o poplatku pre právnické osoby a
fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania
ovzdušia.

6. Stanovenie poplatku
1. Poplatok za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa určuje pre každý
zdroj na kalendárny rok paušálnou sumou na základe oznámenia prevádzkovateľa zdroja.
2. Paušálny poplatok je stanovený úmerne k množstvu a škodlivosti vypúšťaných
znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú,
maximálne do výšky 663,87 € (§ 3 ods. 2 zákona o poplatkoch).
3. Ročný poplatok pre prevádzkovateľa zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje v obci (§ 3 ods. 4 zákona o poplatkoch).

7. Vyrubenie poplatku
1. Poplatok je vyrubený rozhodnutím, ktoré podpíše primátor mesta a určí v ňom ročný
poplatok za prevádzkovanie malého zdroja v predchádzajúcom období, príp. výšku a
termíny splátok ako i ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa
malého zdroja (§ 6 ods. 6 zákona o poplatkoch).

8. Platenie poplatku
1. Za prevádzkovanie malých zdrojov platí prevádzkovateľ poplatok. Výška poplatku závisí od
druhu používaného 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.).

9. Oslobodenie od poplatku
1. Od poplatku sú oslobodené fyzické osoby, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania, ak
sa tento zdroj nevyužíva na výkon podnikateľskej činnosti.

10. Príjemca poplatku
1. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú príjmom
rozpočtu obce (§ 7 ods. 2 zákona o poplatkoch).
11. Kontrolná činnosť
1. Kontrolu plnenia tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci Obecného úradu.

2. Správne delikty na úseku ochrany ovzdušia sa riešia v súlade s ustanoveniami zákona
137/2010 Z.z. o ovzduší a zákona 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v
platnom znení.

12. Zrušujúce ustanovenie
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN obce Dolná Mariková o ochrane ovzdušia a o
poplatkoch za znečisťovania ovzdušia sa ruší v celom rozsahu VZN, ktoré bolo schválené
Obecným zastupiteľstvom v roku 1997.

VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Marikovej dňa 03.06.2016 uznesením č.
3/2016
VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce od 03.06.2016 do 20.06.2016
VZN nadobudlo účinnosť dňa 20.06.2016
Ing. Peter Šujak
starosta obce

Príloha č. 1
Vymedzenie malých zdrojov :
1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív
s nainštalovaným súhrnným 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 okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG)
a stlačeného zemného plynu naftového (CNG) podľa projektovaného ročného obratu alebo
skutočného ročného obratu do 100 m3.rok-1
4. Čistiarne komunálnych odpadových vôd s kapacitou do 5000 ekvivalentných obyvateľov
a centrálne čistiarne priemyselných podnikov s kapacitou do 2000 ekvivalentných obyvateľov
5. Zariadenia na výrobu kompostu s kapacitou do 0,75 t spracovaného odpadu za hodinu
6. Následná povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla
v t/rok:
a) nanášanie náterov okrem opravárenstva a autoopravárenstva .......... do 15 t/rok
b) opravárenstvo (napr. autobusy, nákladné vozidlá) a autoopravárenstvo – prestriekavanie
osobných áut ...............................................................................................do 0,5 t/rok
7. Chov hospodárskych zvierat projektovaným počtom chovných miest:
a) ošípané do 30 kg ........................................................do 500 ks
b) prasnice ......................................................................do 100 ks
c) hydina ........................................................................do 5000 ks
d) hovädzí dobytok .........................................................do 200 ks
e) ovce ............................................................................do 200 ks
f) kone ............................................................................do 300 ks
g) kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá ..............do 1500 ks.
8. Bitúnky a ostatné porážkarne s projektovanou kapacitou:
a) hydina ................................... do 25 t živej hmotnosti ročne
b) ostatné .................................. do 200 t živej hmotnosti ročne
9. Konzervárne a iné potravinárske prevádzky s projektovanou výrobnou kapacitou :
a) mäsových výrobkov ...............................................do 2,5 t/deň
b) rastlinných výrobkov (v priemere za štvrťrok) .........do 10 t/deň
10. Liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou 100-percentného liehu do 100t/rok
11. Pivovary s projektovanou výrobou do 5000 hl/rok
12. Potravinárske mlyny s projektovaným výkonom do 5 t/hod.
13. Zariadenia na praženie s projektovanou kapacitou
a) kávy a kávovín .................................................. do 75 kg/hod.
b) kakaových bôbov alebo orieškov ...................... do 150 kg/hod.
14. Zariadenia na údenie mäsa a rýb s kapacitou údenia do 1000 kg za týždeň
15.

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 ……………................ 4,97 €
25.000 - 49.999 m3............................ 6,63 €
50.000 - 74.999 m3............................ 9,95 €
75.000 m3 a viac................................11,61 €
b) pre tepelné zdroje, ktoré majú tepelný príkon do 300 kW a spaľujú tuhé palivá (hnedé
uhlie, čierne uhlie, drevo, drevené pelety) je určený ročný paušálny poplatok :
rok 2008 a ďalšie
hnedé uhlie ……..............…………… 5,37 €
čierne uhlie ………………..............…. 3,91 €
drevo, drevené pelety …..............……3,17 €
2. Technologické zdroje :
Za prevádzkovanie technologických zdrojov sú stanovené nasledovné poplatky :
a) údiarne ............................................................................................ ........ 13,27 €
b) mlyny s kapacitou do 5 t/hod. .................................................................. 16,59 €
c) povrchová úprava vozidel - opravárenstvo a autoopravárenstvo (lakovne) s kapacitou
do 0,5 t organických rozpúšťadiel za rok – určuje sa výpočtom, podľa spotreby
riedidiel za rok (množstva prchavých organických látok - VOC, vyjadrených ako suma C), so
sadzbou ...................................................................................................... 132,7756 €/t VOC.
d) čerpacie stanice pohonných hmôt s obratom menším ako 100 m3 za rok - určuje sa
výpočtom podľa množstva predaných autobenzínov za rok a s ohľadom na spôsob plnenia
nádrží a plnenia vozidiel:
- plnenie skladových nádrží a plnenie vozidiel bez vracania pár je poplatok za 100 m3
predaných benzínov/rok ..................................................................... 22,57 €
- plnenie skladových nádrží s vracaním pár a plnenie vozidiel bez opatrení na
zníženie emisií je poplatok za 100 m3 vydaných benzínov/rok .......... 11,61 €
- plnenie skladových nádrží a plnenie vozidiel s vracaním pár je poplatok za 100 m3
vydaných benzínov/rok ........................................................................ 3,45 €.
- čerpanie a plnenie nafty a skvapalnených uhlovodíkov sa nespoplatňuje.
e) skládky odpadu ............................................................................................ 33,19 €.
f) chov hospodárskych zvierat
hovädzí dobytok, dojnice ..................................................................... 10,00 €/ks
hovädzí dobytok, ostatný ..................................................................... 5,00 €/ks
ošípané, výkrm .................................................................................... 4,80 €/ks
ošípané, prasnice .............................................................................. 12,40 €/ks
kone ..................................................................................................... 3,70 €/ks
hydina – nosnice ....... ......................................................................... 0,48 €/ks
hydina – brojlery .................................................................................. 0,36 €/ks
hydina – ostatná .................................................................................. 1,19 €/ks

