VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA
OBCE DULOVCE
č. 2/2012
O OCHRANE OVZDUŠIA
PRED ZNEČISŤUJÚCIMI LÁTKAMI

Obecné zastupiteľstvo v Dulovciach, podľa zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia
pred znečisťujúcimi látkami na území obce Dulovce.

Článok č. 1
Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) je spracované v znení zákona č 478/2002
Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších zmien a doplnkov, v
znení zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
zmien a doplnkov a ďalších právnych noriem.
2. VZN upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane vonkajšieho
ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri obmedzovaní príčin a
zmierňovaní následkov znečisťovania ovzdušia na území obce Dulovce.

Článok č. 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, alebo životné
prostredie.
2. Zdrojom znečistenia je:
a) technologický celok, sklad, alebo skládka palív, surovín, produktov, skládka
odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia, alebo úletu
znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá
znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie (ďalej len stacionárny zdroj)
b) pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom,
ktoré znečisťuje ovzdušie (ďalej len pohyblivý zdroj)
3. Stacionárne zdroje sa členia podľa miery vplyvu technologického procesu na ovzdušie,
alebo podľa rozsahu znečisťovania na:
a) osobitne závažné technologické celky (ďalej len veľký zdroj)
b) závažné technologické celky, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja (ďalej len
stredný zdroj)
c) malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“)

4. Malým zdrojom znečisťovanie ovzdušia sú :
a) stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW
(300 KW)
b)ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov,
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
d) skládky palív, surovín, produktov, odpadov,
e) stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo
stredného zdroja znečisťovania.
5.Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo fyzická
osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať malý zdroj
znečisťovania ovzdušia (ďalej len prevádzkovateľ).
6. V pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja podľa odseku 2 týchto VZN, o
začlenení stacionárneho zdroja podľa odseku 3 týchto VZN a o jeho kategorizácii (§ 41,
odst. 1 písm. a) zák. č. 478/2002) rozhodne okresný úrad.
7. Prípustnú úroveň znečisťovania ovzdušia určujú:
a) emisné limity
b) všeobecné podmienky prevádzkovania
c) národné emisné stropy
d) emisné kvóty
8. Cieľom v kvalite ovzdušia je udržať kvalitu ovzdušia v miestach, kde je kvalita ovzdušia
dobrá a v ostatných prípadoch kvalitu ovzdušia zlepšiť.

Článok č. 3
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania
1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania je povinný:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade
s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou podľa § 22 zákona č.
478/2002 Z.z. o ovzduší
b) 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 vzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a
kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín
malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacieho
zariadenia
c) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce, alebo týmito orgánmi
povereným osobám, prístup ku zdrojom znečisťovania za účelom zistenia
množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja znečisťovania a jeho
prevádzky a predkladať im na to potrebné doklady. Táto povinnosť sa
vzťahuje len na právnické a fyzické osoby, ktoré zdroj prevádzkujú pre
podnikateľskú činnosť.

d) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou, alebo inšpekciou
e) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať
príslušným orgánom ochrany ovzdušia údaje, ktorých rozsah ustanoví
ministerstvo všeobecne záväzným predpisom
f) neprekročíť tmavosť dymu
g) oznámiť obci zmenu prevádzkovateľa malého zdroja alebo zánik malého
zdroja do 15 dní od ukončenia jeho prevádzky, vrátane údajov potrebných pre
určenie výšky poplatku a jeho výpočet za obdobie kalendárneho roka,
v ktorom malý zdroj prevádzkoval. Súčasne oznámi aj dátum zmeny a názov
nového prevádzkovateľa zdroja.
2. Prevádzkovateľ je povinný v oznámení uviesť:
a) označenie prevádzkovateľa, tj. obchodné meno, sídlo, IČO
b) označenie prevádzky – jej názov a sídlo
c) charakteristiku zdroja znečisťovania
d) pri stacionárnom spaľovacom zariadeni druh zariadenia, tepelný výkon zdroja, druh paliva
a jeho kavlitatívne ukazovatele, množstvo spotreby paliva, počet prevádzkových hodín

Článok č. 4
Orgány ochrany ovzdušia a ich pôsobnosť
1. Obec v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia:
a) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov
b) vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý
ministerstvo uverejňuje vo vestníku
c) vydáva súhlas na povoľovanie malých zdrojov, ich zmien a na ich užívanie
d) vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny
technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania
a na ich prevádzku po vykonaných zmenách
e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu
f) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty
g) môže nariadiť obmedzenie, alebo zastavenie prevádzky malého zdroja
h) môže ustanoviť VZN zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov.
i)
určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých
zdrojov

Článok č. 5
Poplatková činnosť
1. Za znečistenie ovzdušia sú právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré
prevádzkujú malý zdroj, povinné platiť poplatky podľa množstva a druhu vypúšťaných
znečisťujúcich látok v zmysle sadzobníka poplatkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.
.
2. O poplatku fyzickej a právnickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý
zdroj, rozhoduje obec.

3. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe údajov oznámených podľa § 6 odst. 4 a 5 zák.
401/1998 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 v jednej obci.
5. Minimálnym poplatkom 10 € sa spoplatňuje každý malý zdroj znečistenia, ktorého výška
poplatku vypočítaná podľa prílohy č. 1 tohto VZN je menšia ako 10 €.
6. Poplatok za znečistenie ovzdušia malým zdrojom znečistenia je príjmom obce.
7. Poplatková a oznamovacia povinnosť sa podľa § 6 odst. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia nevzťahuje na malé zdroje prevádzkované:
obcou t.j základná škola, materská škola , kultúrny dom, zdravotné stredisko a a budova
obecného úradu.

Článok č. 6
Platenie poplatku
1. Obec Dulovce 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 poplatok prevádzkovateľa malého zdroja.
2. Poplatok je splatný do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o výške
poplatku.

Článok č. 7
Osobitné ustanovenie
1. Povinnosti vyplývajúce z článku č. 3, bod 1, písm. b) sa nevzťahujú na prevádzkovateľov
elektrického vykurovania objektov, avšak túto skutočnosť o spôsobe vykurovania sú povinní
písomne oznámiť tunajšej obci najneskoršie do 15. 02. príslušného roka za rok, v ktorom
prvýkrát začali podnikateľskú činnosť a prevádzkujú ekologický zdroj vykurovania objektov t.j. elektrické vykurovanie.

Článok č. 8
Sankcie pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené
na podnikanie
1. Za nesplnenie povinnosti uvedených v §6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia a určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 uloží obec
prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663 €.

1. Pokutu od 3 € do 3319 € uloží obec, alebo inšpekcia prevádzkovateľovi malého zdroja, ak
poruší povinnosti ustanovené v § 18, odst. 2, v § 20, odst. 1 - písm. a), c) a e), alebo vykonáva
činnosť podľa § 22, odst. 1 písm. b) bez súhlasu obce.
2. Pokutu od 16,5 € do 331,5 € uloží obec, alebo inšpekcia prevádzkovateľovi malého
zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 20, odst. 1 písm. b) a d) zákona o ovzduší.
3. Pokuty uložené obcou podľa § 34, odst. 1, písm. g) vo veciach ochrany ovzdušia sú
príjmom obce.

Článok č. 9
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Kontrolným orgánom ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území
obce je starosta obce a ostatní pracovníci obecného úradu, poverení orgánom ovzdušia na
kontrolu, obecná polícia a poslanci obecného zastupiteľstva.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Dulovce č.4/2012 zo
dňa 24.05.2012 a nadobúda účinnosť dňa 8.6.2012.

V Dulovciach: dňa 24.05.2012

Štefan Caletka
starosta obce
Návrh VZN zverejnený dňa: 26.03.2012
Návrh VZN zvesený dňa: 10.04.2012

Príloha č. 1
k poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
Druh paliva
Hnedé uhlie, brikety, lignit
Čierne uhlie
Vykurovací olej
Drevo a drevený odpad
Zemný plyn – paušalne

Poplatok za 1 tonu (aj začatú) v €
5,00
3,50
3,00
2,50
16,59/1 zdroj

Tabuľka je zostavená pre stacionárne zariadenia na spaľovanie palív.
Výška poplatkov za znečisťovanie ostatnými malými zdrojmi /technologické procesy,
skládky materiálu a pod./ sa vypočita pre každý pripad osobitne.
Výška poplatku za jednotlivé druhy paliva bola odstupňovaná podľa obsahu škodlivín
/prevažne síry/ v palive, z dôvodov motivácie prevádzkovateľov na prechod k ušľachtilým
druhom palív a zdrojov energie /zemný plyn, elektrická energia/.

Štefan Caletka
starosta obce

