VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 12/2010
O PODMIENKACH PREVÁDZKOVANIA MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA
OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ OBCE ZVOLENSKÁ SLATINA A POPLATKOCH ZA
ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine na základe prenesenej pôsobnosti podľa § 6
ods. 2 zákona č. 102/2010 ktorým sa mení a dopĺňa zákona SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 6 ods. 4 a 5 zákona NR SR č. 401/1998 Z.
z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení a zákona NR SR č. 137/2010 Z. z.
o ovzdušia v platnom znení,
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina o podmienkach prevádzkovania
malých zdrojov znečisťovanie ovzdušia na území Obce Zvolenská Slatina a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia /ďalej len nariadenie/.
Článok 1
Účel nariadenia
1. Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane
ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami na území obce Zvolenská Slatina a určuje spôsob
výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia.
2. Toto nariadenie vymedzuje aj zdroje znečisťovania, prevádzkovateľom ktorých poplatok
nebude uložený.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1. 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 prostredie1.
2. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len MZZO) sú:
a) technologické celky, obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so
súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW,
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov
znečisťovania ovzdušia2,
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia,
d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti
znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja,
3. Prevádzkovateľom MZZO je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má právo
alebo faktickú možnosť tento MZZO prevádzkovať na území obce.
Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
1. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečistenia ovzdušia v súlade
s dokumentáciou a podmienkami určenými Obcou Zvolenská Slatina4;
b) dodržiavať technologickú disciplínu, správne dávkovanie paliva a optimalizovať

spaľovací proces, aby bol únik dymu, sadzí a škodlivín minimálny, bezodkladne
odstraňovať nebezpečné stavy v prevádzke malých zdrojov ohrozujúce kvalitu ovzdušia
a robiť včas potrebné opatrenia na predchádzanie havárii;
c) požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na povolenie stavieb malých
zdrojov a na ich užívanie5, na zmeny používaných palív a surovín, na zmenu
technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich
prevádzku po vykonaných zmenách6;
d) umožniť prístup zamestnancom Obce Zvolenská Slatina alebo ním povereným
osobám ku zdroju za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly
zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady;
e) vykonať potrebné opatrenia na nápravu uložené Obcou Zvolenská Slatina7;
f) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia a na požiadanie
poskytovať tieto a ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia zamestnancom
Obce Zvolenská Slatina alebo ním povereným osobám;
g) neprekročiť tmavosť dymu;
h) oznámiť každoročne do 15. februára Obci Zvolenská Slatina za každý malý zdroj
znečisťovania ovzdušia 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 údaje o druhu a kvalitatívnych
ukazovateľoch palív a surovín, o počte prevádzkových hodín malého zdroja
znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení8;
i) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia /ďalej len „poplatok“/ v súlade
s rozhodnutím Obce Zvolenská Slatina, v ktorom sa určí ročný poplatok, výška
a termín splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti
prevádzkovateľa;
j) plniť povinnosti ustanovené zákonom o ochrane ovzdušia, týmto VZN a všeobecne
záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia.
k) oznámiť Obci Zvolenská Slatina zánik, resp. zmenu prevádzkovateľa MZZO do 15
dní odo dňa zániku, resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje, potrebné na výpočet
poplatku za to obdobie príslušného roka, počas ktorého bol MZZO prevádzkovaný;
2. Povinnosti uvedené v ods. 1 písm. d), f), h), i) a k) sa vzťahujú len pre právnické a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie.
3. V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá, než určené výrobcom
zariadení, prípadne uvedené v schválenom súbore technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov znečisťovania
alebo uvedené v súhlase orgánu ochrany ovzdušia.
4. Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia, alebo pri
modernizácii alebo rekonštrukcii jestvujúcich zariadení sa musia voliť najlepšie dostupné
technológie, najvýhodnejšie z hľadiska ochrany ovzdušia s prihliadnutím na primeranosť
výdavkov na ich obstaranie a prevádzku.
Článok 4
Náležitosti oznámenia prevádzkovateľa MZZO
1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia vo svojom oznámení podľa § 6
ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov uvedie najmä:
a) názov a sídlo prevádzkovateľa MZZO a IČO,
b) činnosť prevádzkovateľa MZZO,
c) údaje o umiestnení MZZO,
d) meno a telefónny kontakt na zodpovedného pracovníka prevádzkovateľa MZZO za

podané oznámenie.
2. Prevádzkovateľ MZZO u stacionárnych zdrojoch na spaľovanie paliva vo svojom
oznámení uvedie okrem údajov podľa bodu 1 aj nasledovné:
a) počet zdrojov znečisťovania ovzdušia,
b) druhové, typové zloženie zdrojov znečisťovania,
c) menovitý tepelný príkon jednotlivo za každý zdroj znečisťovania ovzdušia ako aj
súhrnný tepelný príkon,
d) množstvo a druh spotrebovaného paliva za sledované obdobie, rozpísané podľa miesta
umiestnenia kotla,
e) dobu skutočnej prevádzky v sledovanom období,
f) druh a účinnosť inštalovaných odlučovacích zariadení na zdroji..
3. Prevádzkovateľ MZZO pri ostatných technologických celkov, nepatriacich do kategórie
veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, t. j. prevádzky, ktoré svojou činnosťou
ovplyvňujú ovzdušie (píly, nanášanie autolakov, náterov na rôzne materiály, lakovane,
výroba nábytku, chov zvierat) vo svojom oznámení uvedie okrem údajov podľa bodu 1
aj nasledovné:
a) druh prevádzkovej činnosti,
b) množstvo použitých surovín, produktov, ktoré sú zdrojom znečisťovania ovzdušia,
c) počet zvierat,
d) doplňujúce údaje o charaktere prevádzky (celoročná) a iné.
4. Prevádzkovateľ MZZO pri plochách, na ktorých sa vykonávajú činnosti, ktoré môžu
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia (skládky palív, surovín, produktov a odpadov) vo
svojom oznámení uvedie okrem údajov uvedených podľa bodu 1. aj nasledovné:
a) druh prevádzkovej činnosti,
b) rozloha skládky, resp. veľkosť plochy na ktorej dochádza k úniku znečisťujúcich látok
do ovzdušia,
c) druh a množstvo použitých surovín a látok v sledovanom období.
Článok 5
Poplatková povinnosť
1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia, ktoré vzniká prevádzkovaním malého zdroja
znečisťovania ovzdušia alebo viacerými malými zdrojmi, vyrubí Obec Zvolenská Slatina
na základe predloženého oznámenia o spotrebe palív a surovín, ktoré predloží
prevádzkovateľ MZZO.
2. Povinnosť platiť poplatky za MZZO sa vzťahujú na právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO na území obce za podmienok
ustanovených v tomto nariadení.
3. Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov, ktorí prevádzkujú MZZO
v prevádzkových objektoch, ktoré zároveň slúžia aj na bývanie týchto prevádzkovateľov.
4. Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na MZZO prevádzkovaný charitatívnou organizáciou
5. Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je
Obec Zvolenská Slatina a Dom dôchodcov a dom sociálnej starostlivosti Slatinka, ktorej
zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.
6. Obec Zvolenská Slatina preskúma údaje 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 MZZO za znečisťovanie
ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termín splátok poplatku a ďalšie podmienky
týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania
ovzdušia.

Článok 6
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
1. Poplatok sa určuje podľa množstva spotrebovaného paliva, alebo úmerne k množstvu
a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok, najviac však do výšky 663, 00 €9.
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje na území Obce Zvolenská Slatina.
3. Na určenie výšky poplatku za prevádzkovaný malý zdroj sa pre účely tohto nariadenia
použije sadzobník poplatkov uvedený v prílohe č. 1.
4. Ostatné MZZO, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa sadzobníka poplatkov
uvedeného v prílohe č. 1, je výška poplatku určovaná individuálne, a to paušálnou sumou
max. do 663 € pre každý zdroj na kalendárny rok.
5. 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 konaní10.
6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ MZZO povinný zaplatiť do 15 dní
odo nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku.
Článok 7
Sankcie
1. Za nesplnenie si povinností uvedených v čl. 3 ods. 1, písm h) a určených v rozhodnutí
vydanom Obcou Zvolenská Slatina podľa čl. 5 ods. 6, uloží Obec Zvolenská Slatina
prevádzkovateľovi MZZO pokutu do výšky 663 €11.
2. Za nesplnenie si povinností uvedených v čl. 3 ods. 1 písm. a), e), g) a ods. 3 uloží Obec
Zvolenská Slatina prevádzkovateľovi MZZO pokutu vo výške od 3,31 € do 3 319,39 €.
3. Za nesplnenie si povinností uvedených v čl. 3 ods. 1 písm. d), f) uloží Obec Zvolenská
Slatina prevádzkovateľovi MZZO pokutu vo výške od 16,59 € do 331,93 €.
4. Pokutu podľa ods. 1, 2, 3 možno uložiť do 1 roka odo dňa , kedy sa obec o porušení
povinnosti dozvedelo, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.
Článok 8
Spoločné ustanovenia
1. Poplatky uhradené za znečisťovanie ovzdušia MZZO v zmysle čl. 6 tohto VZN sú
prímom rozpočtu Obce Zvolenská Slatina.12
2. Pokuty uložené za porušenie povinností v zmysle čl. 7 tohto VZN sú prímom rozpočtu
Obce Zvolenská Slatina 13.
Článok 9
Záverečné ustanovenie
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb
vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Obce
Zvolenská Slatina.
2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci Obce
Zvolenská Slatina.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN Obce
Zvolenská Slatina č.3/200 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov zo dňa 14. 12. 2000.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo
Zvolenskej Slatine dňa 13.12. 2010 uznesením č. 363/2010 a nadobúda účinnosť dňom
01. 01. 2011

Ján Beňo
starosta obce
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___________________________________________________________________________
1) § 2 písm. b) zák. č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v platnom znení
2) § 3 ods. 2 písm. c) zák. č. 478/2002 Z. z. zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov
3) § 2 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4) § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. zákona o ovzduší
5) § 22 ods. 2 zákona č. 478/2002 Z. z. zákona o ovzduší
6) § 22 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší
7) §27 ods. 1zákona č. 478/2002 Z. z
8) § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
9) § 3 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení
10) zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
11)§ 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení
12) § 7 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z.
13. § 8 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z.

PRÍLOHA Č. 1 k VZN č. 12/2010

SADZOBNÍK
poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
1. PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL
Tepelné zdroje na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom
do 0,30 MW. Sadzba závislá na druhu a spotrebe paliva
Zemný plyn
Spotreba zemného plynu (m3/rok)
do 10 000
od 10 001 do 20 000
od 20 001 do 30 000

Ročný poplatok (€)
7,00
10,00
15,00

Ostatné palivo
Druh paliva (t/rok)
Hnedé uhlie, brikety
Čierne uhlie, koks
Palivové drevo, drevo, brikety, pelety
kvapalné palivo (nafta, benzín, oleje)
iné palivo

Ročný poplatok (€/tonu)
10,00
5,00
3,00
3,00
3,00

2. OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA
Druh
Mechanické spracovanie dreva do 50 m3/deň
Autoopravárenstvo- prestriekanie áut s celkovou spotrebou
organických rozpúšťadiel do 0,5 t/rok
Nanášanie náterov na rôzne povrchové materiály
(lakovanie) so spotrebou organických rozpúšťadiel
do 0,60 t/rok
Chov hospodársky zvierat s projektovaným počtom
chovných miest pre hovädzí dobytok do 200 miest, pre
ovce do 2000 miest, koní do 100 miest

Ročný poplatok (€)
50,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €

3. PLOCHY NA KTORÝCH SA VYKONÁVAJÚ PRÁCE, KTORÉ MOŽU
SPOSOBOVAŤ ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA, SKLÁDKY ODPADOV, PALÍV,
SUROVÍN, PRODUKTOV A POD.
2

Výmera plochy (m )

do 100,00
od 100,00 (vrátane) do 500
500,00 a viac

Ročný poplatok za
skládku odpadov ( €)

30,00
50,00
100,00

Ročný poplatok za
skládku palív,
surovín, produktov a
pod (€)
15,00
30,00
50,00

