Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kováčová č. 104/2018
O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania na území obce Kováčová
Obecné zastupiteľstvo obce Kováčová v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d), g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, a v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov, a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečistenie ovzdušia, v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení (ďalej len „VZN“):

§1
Základné pojmy

1. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú:
a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným
príkonom do 0,3 MW (do 300 kW);
b) Ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia (nad
50 MW) a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia (0,3 MW – 50 MW);
c) Plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia;
d) Skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov
znečisťovania ovzdušia;
e) Iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkých alebo
stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia;
2. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa rozumie právnická alebo fyzická osobapodnikateľ, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento zdroj,
3. 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.
4. Pri pochybnostiach o vymedzení malého zdroja znečisťovania ovzdušia rozhodne o začlenení a jeho
kategorizácii Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie.
§2
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia
1. V zariadeniach na spaľovanie palív sa môžu spaľovať len palivá určené orgánom štátnej správy
ochrany ovzdušia alebo orgánom v integrovanom povoľovaní, ak palivo nie je takto určené, môžu sa
spaľovať palivá uvedené v dokumentácii daného zariadenia na spaľovanie palív (§ 14 ods. 2 Zákona
o ovzduší).
2. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s
podmienkami určenými obcou v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,
b) umožniť prístup zamestnancom obce alebo osobám poverených obcou 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 inšpekciou.
d) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a na požiadanie poskytovať Okresnému
úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie ustanovené údaje aj ďalšie údaje
potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným
právnickým osobám.
e) neprekročiť stanovenú 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 Zákona o ovzduší a predkladať obci potrebné podklady.
3. Povinnosti podľa odseku 2 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby, ktoré
sú podnikateľmi.
§3
Poplatková povinnosť
1. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj
znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ malého zdroja“), rozhoduje obec v rámci
preneseného výkonu štátnej správy.
2. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou
maximálne do výšky 663,87 eur (§ 3 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia). Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje na území obce Kováčová. Na určenie výšky poplatku sa použije sadzobník
poplatkov uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN, ktorá je určená individuálne podľa druhu danej
technológie a vplyvu na znečisťovanie ovzdušia pre každý zdroj na kalendárny rok.
3. 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 rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových
hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení (§ 6 ods. 4
zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia).
4. Poplatok je vyrubený rozhodnutím, ktoré vydá obec, a v ktorom obec určí ročný poplatok
prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termín
splátky poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého
zdroja (§ 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia).
5. Ročný poplatok vo výške od 35 eur do 33 194 eur sa platí v štvrťročných splátkach vo
výške jednej štvrtiny ročného poplatku najneskôr do konca príslušného štvrťroka.
6. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce.
§4
Vyčlenenie malých zdrojov znečistenia ktorým sa poplatok nebude vyrubovať
1. Od poplatku sú oslobodené:
a) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje obec Kováčová a organizácie ktorých je
zriaďovateľom,
b) malé zdroje znečisťovania ovzdušia zdravotníckych a školských zariadení.

§5
Pokuty
1. Za nesplnenie povinností uvedených v § 3 ods. 3 a určených v rozhodnutí obce podľa § 3 ods. 4 uloží
obec prevádzkovateľovi pokutu do 663,87 eur.
2. Pokuty sú príjmom rozpočtu obce Kováčová.
§6
Spoločné ustanovenia
1. Pri zániku malého zdroja v priebehu kalendárneho roka je prevádzkovateľ povinný zaplatiť poplatok
v pomernej výške za to obdobie kalendárneho roka, ktoré predchádzalo zániku malého zdroja.
Pomerná časť sa určí podľa počtu dní. Za tým účelom oznámi prevádzkovateľ zánik malého zdroja do
15 dní odo dňa jeho zániku obci Kováčová.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Ak v tomto Všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“) nie je podrobnejšia úprava, ako
i v otázkach neupravených týmto VZN, použijú sa ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
v znení neskorších predpisov a ustanovenia zákona č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov.
2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN priebežne vykonávajú poverení zamestnanci obce Kováčová.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 104/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Kováčová na svojom
zasadnutí dňa 24.04.2018 uznesením č. 182/2018.

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.

V Kováčovej, 24.04.2018

Vyvesené na úradnej tabuli: 25.04.2018
Zvesené z úradnej tabule:

..........2018

..........................
Ing. Ján Izrael
starosta obce

Príloha č. 1
Sadzobník poplatkov pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Palivovo-energetický priemysel
Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým
tepelným príkonom do 0,30 MW:
Zariadenia na spaľovanie zemného plynu

Spotreba zemného plynu (m3/rok)

Poplatok (€)

do 10 000

7,00

od 10 001 do 20 000

10,00

od 20 001 do 30 000

15,00

nad 30 000

20,00

Ostatné spaľovacie zariadenia
Spotreba paliva (t/rok)

Poplatok (€/tonu)

Hnedé uhlie

12,00

Čierne uhlie, koks

10,00

Palivové drevo, drevo,

4,00

Ľahký vykurovací olej

7,00

Ťažký vykurovací olej

9,00

Nafta, Biomasa, Drevené pelety

3,00

Chemický priemysel
Čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) a stlačeného
zemného plynu naftového (CNG) s obratom do 100 m3/rok:
Čerpacie stanice kvapalných palív
Čerpacie stanice pohonných látok s obratom
(m3)

Poplatok (€)

do 50,00

20,00

nad 50,00

35,00

Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG)
Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov
(LPG)

Poplatok (€)

paušálny poplatok

15,00

Ostatný priemysel a zariadenia
Chov hospodárskych zvierat projektovaný na kapacitu do 200 miest pre hovädzí dobytok, do 500 miest pre
ošípané (nad 30 kg), do 100 miest pre prasnice, do 5 000 miest pre hydinu, do 2000 pre ovce, do 300 miest pre
kone a do 1 500 miest pre kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá
Chov hospodárskych zvierat (percento
naplnenia kapacity)

Poplatok (€)

do 24,99 %

7,00

od 25,00 % do 49,99 %

15,00

od 50,00 % do 74,99 %

25,00

od 75,00 do 100,00 %

35,00

Poplatky za plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia
Výmera plochy (m2)

Poplatok za skládku odpadov
(napr. stavebný odpad, suť)
(€)

Poplatok za skládku palív,
surovín,
produktov a pod.
(€)

do 100,00

30,00

15,00

od 100,01 do 200,00

50,00

25,00

od 200,01 do 500,00

80,00

40,00

nad 500,00

100,00

50,00

Ing. Ján Izrael
starosta obce

