VZN č. 1/2006
o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
Obecné zastupiteľstvo v Polianke v zmysle zák. č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade so zák.č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa
zák. č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
(zákon o ovzduší) a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 o zdrojoch znečisťovania ovzdušia
v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Polianka a jej časti toto všeobecne
záväzné nariadenie.
§1
Všeobecné ustanovenia.
1. Znečisťujúce látky:
sú tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo alebo po fyzikálnej alebo chemickej zmene v
ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým
ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršujú ich životné
prostredie, neúmerne ho obťažujú alebo poškodzujú majetok.
2. Zdroj je:
a) technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a 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“ ); vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a
činností v rámci funkčného celku a priestorového celku,
b) pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktoré
znečisťuje ovzdušie (ďalej len „mobilný zdroj“ )
3. Stacionárny zdroj - malý zdroj znečistenia je:

ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov, 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 alebo stredného zdroja (ďalej len „malý zdroj“ ) - zariadenie na spaľovanie
palív s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW
4.
Prevádzkovateľom zdroja znečistenia ovzdušia - je právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento zdroj znečisťovania ovzdušia
(ďalej len zdroj).
§2
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania
1. V zariadeniach na spaľovanie palív nespaľovať iné palivá než sú určené výrobcom
zariadenia, to znamená spaľovať iba fosílne palivá a palivá z nich vyrobené ( čierne a hnedé
uhlie, lignit, rašelina, koks, brikety, nafta, vykurovacie oleje), drevo, drevný odpad a iné
hmoty rastlinného pôvodu, zemný plyn, prípadne priemyselné plyny.
2. Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s podmienkami pre
prevádzku týchto zariadení, ktoré určia výrobcovia alebo obec.

3. Umožniť pracovníkom povereným obcou prístup ku zdroju znečisťovania za účelom
zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja znečisťovania a jeho prevádzky a
predkladať im na to potrebné doklady.
3. Bezodkladne odstraňovať nebezpečné stavy v prevádzke malých zdrojov znečisťovania
ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť včas potrebné opatrenia na predchádzanie havárií.
5. Plniť pokyny orgánov ochrany ovzdušia na zaistenie nápravy.
6. Požiadať obec o súhlas na umiestnenie a povolenie stavby malého zdroja znečisťovania,
ktorého dokumentácia nebola schválená ako typový podklad alebo vzorový projekt.
7. Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytnúť príslušnému orgánu
ochrany ovzdušia požadované údaje.
§3
Práva a povinnosti obce.
1. Obec dáva súhlas formou rozhodnutia na udelenie súhlasu na umiestňovanie a povoľovanie
stavieb malých zdrojov znečisťovania, ktorých dokumentácia nebola schválená ako typový
podklad alebo vzorový projekt.
2. Poverený pracovník obce - kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých
zdrojov znečisťovania a prevádzkovateľom, ktorí si neplnia povinnosti ustanovené týmto
VZN ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
3. Obec určuje podmienky pre prevádzku malých zdrojov znečisťovania.
4. Obec je oprávnená určiť zóny s obmedzením prevádzky zdrojov znečisťovania a vyrubovať
poplatky za znečisťovanie ovzdušia právnickým a fyzickým osobám oprávneným na
podnikanie.
5. Obe je oprávnená vyzvať prevádzkovateľa mobilného zdroja znečisťovania podrobiť sa
kontrole množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok.
6. Obec uloží prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania za porušenie povinností
vyplývajúcich z tohoto VZN pokutu.
7. Obec môže nariadiť odstavenie malého zdroja znečisťovania
prevádzku.

alebo obmedziť jeho

§4
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
1. Poplatok za znečisťovania ovzdušia platí prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania,
ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie.

2. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť každoročne do 15.februára obci údaje potrebné na
zistenie škodlivosti vypúšťanej znečisťujúcej látky o veľkosti zdroja prevádzkovaného v
uplynulom roku.
3. Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na:
a) fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje znečisťovania s tepelným výkonom do 50 KW,
pokiaľ nie sú pravidelne používané na výkon podnikateľskej činnosti,
b) prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa ročne spáli menej
ako 1 t , resp. 1 m3 paliva.
4. Výška poplatku za znečisťovanie ovzdušia je nasledovná:
a) pri spálení 1 t čierneho uhlia .................... 3,- €
b) pri spálení 1 t hnedého uhlia..................... 130 Sk
c) pri spálení 1 t vykurovacieho oleja............ .2,- €
d) pri spálení 1 t dreva................................... 50 Sk
e) pri spálení 1 m3 zemného plynu………...... 0,10 Sk
5. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva sa vypočíta ako násobok spotreby paliva v
tonách a výšky poplatku za spálenie 1 tony paliva. Maximálna výška poplatku je 20.000 Sk.
6. Výška poplatku u zdroja, v ktorom sa spaľuje iný druh paliva ako je uvedené v ods. 3, sa
stanoví paušálnou sumou v závislosti od množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich
látok a spotreby paliva. Výška poplatku sa určí v rozpätí od 100 do 20.000 Sk.
7. V častiach obce, ktoré nie sú plynofikované, sa poplatok za znečisťovanie ovzdušia znižuje
o 20%.
§5
Vyrubovanie a platenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia vyrubuje obec platobným výmerom na základe
podkladov dodaných prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania.
2. Poplatok sa platí v jednej alebo dvoch ročných splátkach, výška poplatku sa zaokrúhľuje
vždy na celé desiatky korún nahor.
3. Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania sú príjmom rozpočtu
obce.
§6
1. Sankcie
1. Za porušenie povinností prevádzkovateľov uvedených v § 2, ods.1, 2 a 4 uloží
ochrany ovzdušia – obec pokutu vo výške od 1.000 do 100.000 Sk.

orgán

2. Za porušenie povinností prevádzkovateľov uvedených v § 2, ods.3 a 7 uloží orgán
ochrany ovzdušia – obec pokutu vo výške od 500 do 20.000 Sk.
3. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti v zmysle § 5 ods. 2 môže obec uložiť pokutu vo
výške od 1.000 do 20.000 Sk.

4. Obec môže nariadiť odstavenie malého zdroja znečisťovania alebo obmedzenie jeho
prevádzky ak v čase do jedného roka od uloženia pokuty prevádzkovateľ opätovne poruší
povinnosti vyplývajúce z tohoto VZN.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Poplatky, sankcie a pokuty sú príjmom rozpočtu obce.
2. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák.č. 478/2002 Z.z. o
ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zák. č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov ( zákon o ovzduší ) a vyhlášky
MŽP SR č. 706/2002 o zdrojoch znečisťovania ovzdušia v znení neskorších predpisov.
3. Zmeny a doplnky k VZN č. 2/2005 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
VZN č. 1/2006 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania bolo schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 2/2006 zo dňa 28.
februára 2006 a nadobúda účinnosť dňom 16. marca 2006.

V Polianke 1.marca 2006
Ján Dodrv
starosta obce
vyvesené: 1. marca 2006
zvesené: 17. marca 2006

