VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Obce Z A V A R č. 4/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom a vymedzení zóny
s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov znečistenia ovzdušia
Obecné zastupiteľstvo obce Zavar podľa par. 6 ods. 14 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 137/2010. o ovzduší v znení neskorších
predpisov a § 6 odst. 5 zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 4/2018
o ochrane ovzdušia, poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
a vymedzení zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov znečistenia
ovzdušia.
§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje náležitosti oznámenia údajov potrebných
pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom, určuje výšku
poplatku za znečisťovanie ovzdušia, vyčleňuje malé zdroje znečisťovania ovzdušia,
ktorým poplatok nebude vyrubovať a vyčleňuje malé zdroje znečisťovania ovzdušia, na
ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje ustanovenie §6 odseku 4 zákona č. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
Vymedzuje zónu obmedzenia prevádzky mobilných zdrojov znečistenia ovzdušia.
2. Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) malým zdrojom stacionárny zdroj, ktorým je:
1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s
nainštalovaným súhrnným tepelným príkonom menším ako 0,3 MW,
2. 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 je súčasťou veľkého
zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj
znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom
b) prevádzkovateľom malého zdroja je právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na
podnikanie, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia,

c) prevádzkovateľom mobilného zdroja znečistenia ovzdušia je právnická, alebo
fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá na podnikanie používa vozidlá 2. a 3.
skupiny
§2
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja
1. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný:
a) oznámiť každoročne do 15. februára obci Zavar 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 kalendárny rok na tlačive
„ Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom“, ktorého vzor je uvedený v prílohe, a to za každý malý
zdroj osobitne,
b) platiť poplatok v súlade s rozhodnutím o výške poplatku podľa § 3 tohto nariadenia.
c) umožniť povereným pracovníkom obce Zavar kontrolu malého zdroja znečisťovania
ovzdušia a poskytnúť všetky potrebné údaje o jeho prevádzkovaní.
.

d) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou

a s podmienkami určenými obcou.
- požiadať obec o vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich
zmien a rozhodnutí na ich užívanie, tento súhlas je záväzným stanoviskom (§17 odst.1
písm. a) Zákona o ovzduší č. 137/2010),
- požiadať obec o vydanie súhlasu na zmeny v používaní palív a surovín, na zmeny
technologických zariadení malých zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich
prevádzku po vykonaných zmenách (§17 odst. 1 písm,c) zákona o ovzduší 137/2010),
-požiadať obec o vydanie súhlasu 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 o ovzduší č. 137/2010)
e) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,
f) v zariadeniach na spaľovanie sa nesmú spaľovať iné palivá, než určené výrobcom
zariadení, prípadne uvedené v schválenom súbore technicko-prevádzkových
parametroch a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov
alebo uvedené v súhlase obce.
2. Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na:
a) fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje znečistenia do 50 kW, pokiaľ takýto zdroj
pravidelne nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti. Za pravidelnosť sa v tomto
prípade považuje, že bez použitia zdroja sa nedá príslušná podnikateľská činnosť
vykonávať, pričom perióda jeho používania môže byť rôzne dlhá.
b) prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení s tepelným výkonom nižším
ako 0,3 MW spaľujúcimi zemný plyn.
c) prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa ročne spáli
menej paliva, ako je uvedené v § 3 odst.2.
d) prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa ročne spáli
menej paliva ako je uvedené v § 3 odst. 2
e) materská škola a školské zariadenie, ktorých zriaďovateľom je obec Zavar

f) všetky budovy, ktoré sú majetkom obce a sú obcou prevádzkované.
§3
Výška poplatku
1. Poplatok pre každý malý zdroj sa určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky
663,87 EUR na základe údajov oznámených podľa § 2 ods.1 písm, a) tohto nariadenia.
2. Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív s tepelným výkonom
nižším ako 0,3 MW je 5,00 EUR, ak v ňom za obdobie uplynulého roka spálil
minimálne
a/ 0,75 t hnedého uhlia, alebo
b/ 1,25 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja, alebo
c/ 2,00 t ľahkého vykurovacieho oleja, alebo
d/ 5,00 t nafty
Spoplatňuje sa len zdroj, ktorý sa využíva v priamej súvislosti s podnikateľskou
činnosťou.
3. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 5,00 EUR a podielu skutočnej
spotreby k spotrebe uvedenej v odseku 1, najviac však 331,93 EUR.
.
4.

Výška poplatku prevádzkovateľa malých zdrojov neuvedených v § 1 sa vyrubí
za obdobie kalendárneho roka paušálnou sumou od 5,00 EUR do 331,93 EUR úmerne
podľa množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok alebo spotreby
množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok alebo spotreby množstva
látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú.
a/Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na nastavovanie motorov v zábehových
kabínach v priemysle výroby automobilov je stanovená za obdobie kalendárneho roka
paušálnou sumou 165,97 EUR.
b/ Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia 6.99 „Zvarovňa – odsávanie zváracích
automatov“ v priemysle výroby automobilov je stanovená za obdobie kalendárneho
roka paušálnou sumou 165,97 EUR
§4
Vyrubenie poplatku

1. Poplatok vyrubí starosta obce /ďalej len starosta /.
2. Poplatok je splatný do 15 dní po doručení rozhodnutia o výške poplatku.
§5
Sankcie
1. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 2 ods. 1 písm.a) tohto nariadenia a poplatkovej
povinnosti uvedenej v § 2 ods. 1 prísm. b) tohto nariadenia uloží starosta obce
prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu v nadväznosti na § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998
Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa starosta o porušení povinnosti
dozvedel, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.
3. Uložené pokuty sú príjmom rozpočtu obce.
§6
Zóna obmedzenia prevádzky mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia
1. V obci Zavar nie je povolené odstavenie a parkovanie vozidiel 3. Skupiny /ťahače, prípojné
vozidlá, jazdné súpravy, traktory a samojazdné pracovné stroje v obytnej časti obce.
2. Vozidlá 2. Skupiny možno odstavovať iba na vlastnom pozemku a to max. 1 vozidlo
/nákladné autá do užitočnej nosnosti 3 t, autobus/
§7
Záverečné ustanovenia

1.

Dňom účinnosti tohto VZN 4/2018 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom a vymedzení zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov znečisťovania
ovzdušia sa zrušujú ustanovenia VZN č. 3/2017 účinného od 01.01.2018
Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 78/2018 dňa 01.10.2018
a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli a internetovej
stránke Obce Zavar.

Vyvesené dňa: 9.10.2018
Zvesené dňa:
Rudolf Baroš
starosta obce

Príloha č.1
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
na rok .......... ( podľa údajov z predchádzajúceho roka)
v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
I. Všeobecné údaje:
Adresa malého zdroja znečisťovania ovzdušia MZZ– názov technológie, výroby, (skládka
(ďalej len „MZZ“):
palív, surovín, energetické zariadenie
s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW,
Prevádzkovateľ MZZ (adresa)
zariadenie technologických procesov a pod.)
Identifikácia:
IČO:
fyzická osoba – podnikateľ □
právnická osoba
□

Dátum začatia prevádzky:
Počet prevádzkových hodín:

Bankové spojenie:

II. Údaje o malých zdrojov znečisťovania ovzdušia:
A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3
MW ďalej uvádza:
Typ kotla:

Príkon:

Druh paliva:

Spotreba paliva [m3/ rok, t/ rok ]

B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov
Skutočná kapacita výroby (kg/h, t/rok, hl/rok), skutočná spotreba organických rozpúšťadiel
(t/rok), skutočné množstvo spracovaného dreva (m3/rok):
Spotreba základných surovín (t/rok) s uvedením % množstva prchavých organických
látok, tuhých a iných znečisťujúcich látok:

Zariadenie na znižovanie emisií:
Odlučovacie zariadenie:

áno

nie

Druh odlučovača:
Účinnosť odlučovania (%):
Druh znečisťujúcich látok:
Hmotnostný tok znečisťujúcich látok (kg/rok):
Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok (meranie, bilančný výpočet):
C. Prevádzkovateľ čerpacej stanice pohonných látok, skládky palív, surovín, produktov,
odpadov a zachytených exhalátov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môže
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie
Druh a množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok), skutočný ročný obrat v m3, veľkosť
manipulačnej plochy (m2):
Druh a hmotnostný tok znečisťujúcich látok (kg/rok):
Zariadenie na znižovanie emisií:
Odlučovacie zariadenie:

áno

nie

Druh odlučovača:
Účinnosť odlučovania (%):
Spôsob plnenia podzemných nádrží a plnenia palivových nádrží automobilov:

III. Výpočet ročného poplatku
Oznámenie vyhotovil:
Predložené dňa:
IV. Výška ročného poplatku
Stacionárne zariadenie pre spaľovanie palív (A)
Technologický zdroj (B)
Iné zariadenia a činnosti (C)
Poplatok spolu

Podpis:

Za správnosť zodpovedá:
Telefónny kontakt:

Podpis:

