OBEC ZVOLENSKÁ SLATINA

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 10/2022
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia

Návrh VZN:
- vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa:
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa:
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane):
Doručené pripomienky (počet):
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:

16.05.2022
16.05.2022
26.05.2022
0
08.06.2022
09.06.2022

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom vo Zvolenskej Slatine dňa 13.06.2022 uzn. č. 358/2022.
Vyvesené:
Účinné:
Zvesené:

16.06.2022
01.07.2022
01.07.2022

Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), s poukazom na zákon č.
137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší a na vyhlášku MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 10/2022
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje
a) náležitosti oznámenia podľa osobitného predpisu1,
b) podrobnosti vo veciach určovania poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia (ďalej len „poplatok“),
c) vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať,
d) vyčlenenie malých zdrojov, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia
povinnosť.

§2
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej aj „malý zdroj“ alebo „MZZO“) je:
a) technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným
súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,
b) ostatný technologický celok, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať
znečistenie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a
činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.

(2) Prevádzkovateľom malého zdroja sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená
na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

§3
Oznamovacia povinnosť a náležitosti oznámenia
(1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci 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 kalendárny rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte
prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích
zariadení.
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§ 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
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(2)
a)
b)
c)
d)

Prevádzkovateľ malého zdroja vo svojom oznámení podľa § 6 ods. 4 zákona uvedie najmä:
názov, sídlo a IČO prevádzkovateľa MZZO,
druh činnosti prevádzkovateľa MZZO,
údaje o umiestnení MZZO,
meno a telefónny kontakt na zodpovedného pracovníka prevádzkovateľa MZZO.

(3) Prevádzkovateľ MZZO v prípade stacionárnych zariadení na spaľovanie palív vo svojom
oznámení okrem údajov podľa ods. 2 uvedie:
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 zdroja,
e) dobu skutočnej prevádzky v sledovanom období,
f) druh a účinnosť inštalovaných odlučovacích zariadení na zdroji.
(4) Prevádzkovateľ MZZO v prípade ostatných technologických celkov – plôch, na ktorých sa
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia (napr. skládky palív, surovín, produktov
a odpadov a pod.) vo svojom oznámení okrem údajov podľa ods. 2 uvedie:
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.
(5) Prevádzkovateľ MZZO v prípade ostatných technologických celkov, ktoré svojou činnosťou
znečisťujú ovzdušie (napr. piliarske prevádzky, nanášanie autolakov, náterov na rôzne materiály,
lakovanie, výroba nábytku, chov zvierat) vo svojom oznámení okrem údajov podľa ods. 2 uvedie:
a) druh prevádzkovej činnosti,
b) množstvo použitých surovín, produktov, ktoré sú zdrojom znečisťovania ovzdušia,
c) počet zvierat,
d) doplňujúce údaje o charaktere prevádzky (napr. celoročná, sezónna) a iné.

§4
Vylúčenie oznamovacej a poplatkovej povinnosti
(1) Oznamovacia povinnosť podľa § 3 tohto nariadenia sa nevzťahuje na prevádzkovateľa malého
zdroja, ktorým je:
a) obec Zvolenská Slatina,
b) školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec Zvolenská Slatina,
c) iné rozpočtové a príspevkové organizácie obce Zvolenská Slatina,
d) prevádzkovateľ MZZO, ak zdroj je umiestnený v objekte, ktorý zároveň slúži na bývanie tohto
prevádzkovateľa,
e) charitatívna organizácia,
f) štátom registrovaná cirkev,
g) Dom dôchodcov a dom sociálnej starostlivosti Slatinka, ktorého zriaďovateľom je
Banskobystrický samosprávny kraj.
(2)
a)
b)
c)
d)

Poplatok sa nebude vyrubovať prevádzkovateľovi malého zdroja, ktorým je:
obec Zvolenská Slatina,
školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec Zvolenská Slatina,
iné rozpočtové a príspevkové organizácie obce Zvolenská Slatina,
štátom registrovaná cirkev,
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e) prevádzkovateľ MZZO, ak zdroj je umiestnený v objekte, ktorý zároveň slúži na bývanie tohto
prevádzkovateľa,
f) charitatívna organizácia,
g) Dom dôchodcov a dom sociálnej starostlivosti Slatinka, ktorého zriaďovateľom je
Banskobystrický samosprávny kraj.

§5
Určovanie výšky poplatku
(1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou
sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 zákona o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k
spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú2.
(2) Na určenie výšky poplatku za jeden prevádzkovaný MZZO sa použije sadzba poplatku podľa
Prílohy č. 1 tohto nariadenia.
(3) Pre ďalšie MZZO, neuvedené v Prílohe č. 1, sa výška poplatku určí úmerne k množstvu a
škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce
látky vznikajú.
(4) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce Zvolenská Slatina.
(5)

Výpočtom určený poplatok sa zaokrúhli na celé eurá smerom nadol.

§6
Rozhodnutie o určení výšky poplatku
(1) Obec Zvolenská Slatina 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.
(2)

Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(3)

Poplatok platený prevádzkovateľom malého zdroja je príjmom rozpočtu obce.

§7
Sankcie
Sankcie za porušenie tohto nariadenia ukladá obec Zvolenská Slatina v rámci preneseného výkonu
štátnej správy podľa § 8 ods. 3 až 5 zákona.

§8
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Zvolenskej Slatine dňa 13.06.2022
uznesením č. 358/2022.
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§ 3 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
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(2) Toto nariadenie ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2010 o podmienkach prevádzkovania
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Zvolenská Slatina a poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia, schválené dňa 13.12.2010.
(3)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.07.2022.

............................................
Ing. Mária Klimentová
starostka

PRÍLOHY
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Príloha č. 1

Sadzby poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia
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 (€)
10,00
15,00
20,00

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
5,00
5,00
5,00

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

Výmera plochy (m2)

Ročný poplatok za skládku
odpadov (€)

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

30,00
50,00
100,00

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

3. 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 hospodárskych zvierat s projektovaným počtom
chovných miest pre hovädzí dobytok do 200 miest, pre
ovce do 2000 miest, koní do 100 miest
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Ročný poplatok (€)
50,00
30,00
30,00

30,00

