Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica č. 27/2010 o ochrane ovzdušia
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici podľa § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č.478/2002 Z.z. o ochrane
ovzdušia a zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje povinnosti právnických a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území
obce Jablonica pri ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje spôsob stanovenia poplatkov za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Čl. 2
Základné pojmy
1. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len zdroj)
( § 2 písm. p/ zákona o ovzduší).
2. 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 (§ 2 písm. b/ zákona o ovzduší).
3.Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú ostatné technologické celky nepatriace do
kategórie veľkých a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré
môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov
a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja
alebo stredného zdroja (§ 3 ods.2 písm. c/ zákona o ovzduší).
Čl. 3
Všeobecné povinnosti prevádzkovateľov zdrojov
1.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 alebo uvedené
v súhlase orgánu ochrany ovzdušia (§ 18 ods.2 zákona o ovzduší).
2. Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom, alebo pri modernizácii
jestvujúcich zariadení sa musí voliť najlepšia dostupná technika (§18 ods.3 zákona
o ovzduší).
Čl. 4
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
1. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú podľa § 20 zákona o ovzduší povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou
a podmienkami určenými obcou,

b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným
osobám ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja
a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať obvodnému úradu životného
prostredia údaje, ktorých rozsah ustanoví predpis (§ 41 ods.1 písm. h/), a na
požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia
orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,
e) neprekročiť tmavosť dymu.
2. Povinnosti podľa ods.1 písm. b/ a d/ sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické
osoby, ktoré sú podnikateľmi.
3. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za
každý malý zdroj 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 o poplatkoch)
Čl.5
Orgán ochrany ovzdušia
1. Obec v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia ( § 34 ods.1 zákona
o ovzduší):
a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
c) vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý ministerstvo
uverejňuje vo vestníku,
d) vydáva súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich
zmien a na ich užívanie,
e) 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,
f) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu,
g) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
h) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
i) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov,
i) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
k) vydáva súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých
zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému
konaniu,
l) nariaďuje zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu.
2. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje
malý zdroj znečisťovania ovzdušia, rozhoduje obec (§ 2 ods.2 zákona o poplatkoch).

Čl. 6
Stanovenie poplatku
1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa pre každý zdroj určuje
na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe údajov oznámených
úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív
a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. (§ 3 ods.2 zákona o poplatkoch).
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci (§ 3 ods.4 zákona
o poplatkoch).

Čl. 7
Vyrúbenie poplatku
Obec Jablonica 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 znečisťovania
ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky
týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja (§ 6 ods. 6 zákona
o poplatkoch).
Čl. 8
Platenie poplatku
Za prevádzkovanie malých zdrojov platí prevádzkovateľ poplatok. Výška poplatku závisí od
druhu používaného paliva, od spotreby paliva počas kalendárneho roku. Výška poplatku sa
stanovuje podľa prílohy č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. Na konanie vo veciach
poplatkov za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahujú predpisy o správnom konaní (zákon
71/1967 Zb.).
Čl. 9
Oslobodenie od poplatku
Od poplatku sú oslobodené:
a) malé zdroje znečisťovania ovzdušia príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie,
ktorej zriaďovateľom je Obec Jablonica.
b) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorých prevádzkovateľom je Obec Jablonica.
Čl. 10
Príjemca poplatku
Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú príjmom
rozpočtu obce ( § 7 ods.2 zákona o poplatkoch).
Čl. 11
Pokuty
1. Za nesplnenie si povinnosti podľa čl.4 ods. 3 tohto VZN a určených v rozhodnutí vydanom
obcou Jablonica podľa čl.7, uloží obec Jablonica pokutu do 663,87 € (§ 8 ods.3 zákona
o poplatkoch).
2. Pokutu podľa ods. 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec o porušení
povinnosti dozvedala, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti ( § 8 ods. 4
zákona o poplatkoch).

3. Pokuty uložené podľa ods.1 sú príjmom obce (§ 8 ods. 5 zákona o poplatkoch).

Čl. 12
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN obce Jablonica o ochrane ovzdušia a poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia sa ruší v celom rozsahu VZN, ktoré bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Jablonici uznesením č.66/99, dňa 15.12.1999.
2.Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Jablonici
dňa 19. 04. 2010, uznesením č. 23/2010.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňom 04.05.2010.

Alena Hazuchová
starostka obce
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Príloha č. 1

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
1. Tepelné zdroje
a) Pre tepelné zdroje spaľujúce zemný plyn, ktoré majú tepelný príkon do 0,3 MW je určená
ročná paušálna sadzba za znečisťovanie ovzdušia, závislá od spotreby paliva:
0 – 24.999 m3
..................
5,00 €
25.000 – 49.999 m3 .................... 6,64 €
50.000 – 74.999 m3 .................... 10,00 €
75.000 m3 a viac ........................ 11,62 €
b) Pre tepelné zdroje, ktoré majú tepelný príkon do 0,3 MW a spaľujú tuhé palivá – hnedé
a čierne uhlie je určený ročný paušálny poplatok za znečisťovanie ovzdušia:
za 1 tonu hnedé uhlie: ............ 3,32 €
za 1 tonu čierne uhlie: ............ 2,65 €
2. Technologické zdroje
Za prevádzkovanie technologických zdrojov sú stanovené nasledovné poplatky:
a) porez dreva menej ako 40 m3/ deň...................... 19,92 €
b) čerpacie stanice pohonných hmôt ....................... 16,60 €
c) skládky odpadu ................................................... 50,00 €

