VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BATIZOVCE č. 2/2011
o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Batizovce
Obecné zastupiteľstvo (OcZ) v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
a zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení ich zmien a doplnkov
prijalo všeobecne záväzne nariadenie (VZN) nasledujúceho znenia.

Čl. I
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb,
prevádzkujúcich malé zdroje znečisťovania ovzdušia pri ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi
látkami a pri obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov znečisťovania ovzdušia a určuje
výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.

Čl. II
Základné pojmy
1. Malý zdroj znečisťovania ovzdušia
Je ostatný technologický celok, 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.
2. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Je osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
3. Znečisťujúca látka
Je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má
alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie, okrem látky, ktorej
vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom.
4. Emisia
Emisiou je každé priame alebo nepriame vypustenie znečisťujúcej látky do ovzdušia.
5. Emisný limit
Emisný limit je najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky do ovzdušia zo
stacionárneho zdroja alebo jeho časti vyjadrená ako
a) hmotnostná koncentrácia alebo objemová koncentrácia znečisťujúcej látky
v odpadových plynoch,
b) hmotnostný tok znečisťujúcej látky za jednotku času,
c) limitný emisný faktor,
d) emisný stupeň,
e) stupeň odsírenia,
f) tmavosť dymu

Čl. III.
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
1. Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom alebo pri modernizácii jestvujúcich
zariadení sa musí voliť najlepšia dostupná technika s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na
jej obstaranie a prevádzku.
2. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní:
• Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou
a s podmienkami určenými obcou podľa § 17 zákona o ovzduší.
• Umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám
ku stacionárnym zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly
stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady.
• Vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou.
• Viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať obvodnému úradu
životného prostredia ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje
potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi
povereným právnickým osobám.
• Neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu
3. Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov v zmysle zákona č.401/1998 Zb. v znení zmien
a doplnkov:
• Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia 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.
• Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia za podmienok,
ustanovených v zákone.
• Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je tvorené súčinom poplatku za spotrebu paliva, ktorý
stanovila obec pevnou sadzbou podľa druhu a množstva spotrebovaného paliva a množstva
paliva alebo materiálu skladovaného na skládke paliva alebo skládke materiálov za obdobie
predchádzajúceho kalendárneho roka, maximálne však 663,87 €.
• Obec Batizovce preskúma údaje uvedené v oznámení prevádzkovateľa malého zdroja
znečisťovania 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.
• Poplatky platené prevádzkovateľmi malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce.

Čl. IV.
Výška poplatku
1. Výška poplatku ja stanovená pevnou sadzbou podľa druhu paliva, množstva skladovaného paliva,
množstva skladovaných materiálov za dobu predchádzajúceho kalendárneho roka nasledovne:
1.1 a/ 1 t hnedého uhlia
b/ 1 t čierneho uhlia

9,9581 €
9,9581 €
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c/
d/
e/
e/
f/

1 t ťažkého vykurovacieho oleja
1 t ľahkého vykurovacieho oleja
1 t nafty
1 t dreva
10000 m3 zemného plynu

9,9581
9,9581
6,6387
6,6387
33,1939

€
€
€
€
€

1.2. Skládky palív /manipulačné skládky uhlia podľa výkazu ročného manipulačného množstva
1000t.................................................................................... 16,5970 €
1.3. Skládky drevnej hmoty /píly, gátre a pod. / ak nie sú zaradené do veľkých a stredných
zdrojov znečisťovania ovzdušia / manipulačné skládky podľa výkazu ročného
manipulačného množstva 500 m3........................................ 9,9581 €
1.4. Skládky sypkých stavebných materiálov podľa výkazu ročného manipulačného množstva
1000 m3............................................................................... 13,2775 €
2. Ročný poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia Obec Batizovce určí maximálne do výšky
663,87 €.

Čl. V.
Súhlas orgánu ochrany ovzdušia
1. Obec vydáva súhlas potrebný na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov, vrátane
ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie, pričom tento súhlas je záväzným stanoviskom.
2. Obec vydáva súhlas potrebný na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických
zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov
po vykonaných zmenách, ak sa na zmeny nevydá súhlas podľa bodu 1 alebo podľa § 18 ods. 1
a 9 zákona o ovzduší.
3. Obec vydáva súhlas potrebný na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie
malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému
konaniu.
4. Žiadosti na vydanie súhlasu podľa ods.1, 2 a 3 predkladá žiadateľ príslušnému orgánu ochrany
ovzdušia – obci. Žiadosť obsahuje:
a) údaje o stacionárnom zdroji, jeho začlenení a kategorizácii a o jeho navrhovanom,
schválenom alebo skutočnom umiestnení
b) opis územia, na ktorom je alebo má byť stacionárny zdroj umiestnený a charakteristiku
stavu kvality ovzdušia v tomto území,
c) opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané
do ovzdušia,
d) údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií vypúšťaných do ovzdušia
o zabezpečení ich dostatočného rozptylu, podľa ustanovených požiadaviek,
e) údaje o tom, že stacionárny zdroj je navrhnutý, vybavený a bude prevádzkovaný v súlade
ustanovenými požiadavkami,
f) návrh spôsobu zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia
a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek
a všeobecných podmienok prevádzkovania zodpovedajúci ustanoveným požiadavkám,
g) porovnanie stacionárneho zdroja s najlepšou dostupnou technikou,
h) ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje za
potrebné.
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ČL.VI.
Oprávnenie a povinnosti orgánov ochrany ovzdušia
1. Obec sa pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia
a) podieľa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
c) vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f), zákona o ovzduší
d) uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti
ustanovené zákonom a všeobecne záväznými predpismi v oblasti ochrany ovzdušia
e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
g) môže stanoviť VZN zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
h) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
i) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17
ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší.
2. Obec v súhlasoch uvedených v odseku 1 písm. c) môže určiť podmienky prevádzkovania
malých zdrojov

Čl. VII.
Oznámenie o zániku malého zdroja znečisťovania
1. Pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia je pôvodný prevádzkovateľ
povinný zaplatiť okrem ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku
aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom zdroj prevádzkoval, než
došlo k zmene prevádzkovateľa zdroja. Za týmto účelom pôvodný prevádzkovateľ malého zdroja
znečisťovania podá obci do 15 dní od vykonania zmeny prevádzkovateľa oznámenie o množstve
a druhu spotrebovaného paliva za účelom vyrubenia ročného poplatku.
2. Túto povinnosť má prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania i pri zániku malého zdroja
znečisťovania.

Čl. VIII.
Ukladanie pokút
1. Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
a povinností určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ktorým je fyzická osoba
podnikateľ pokutu vo výške 16,59 € a prevádzkovateľovi malého zdroja, ktorým je právnická
osoba pokutu vo výške 165,96 €.
2. Obec uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu 330,-- € ak poruší povinnosti ustanovené
v § 14 ods. 2, v § 16 ods. 1 písm. a), c) a e) alebo prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu
podľa § 17 ods. 1 písm. f) alebo poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a).
3. Obec uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu 33,19 €. ak poruší povinnosti ustanovené v
§ 16 ods. 1 písm. b) a d).
4. Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti rozhodnutia o uložení
pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktoré bola pokuta uložená podľa ods.1 a 2a
3 a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu, uložené obcou podľa zákona o
4

ovzduší, obec uloží pokutu až do dvojnásobku pokút, stanovených v ods. 1 a 2 a môže nariadiť
obmedzenie alebo zastavenie prevádzky stacionárneho zdroja.
5. Pokuty uvedené v ods. 1 tohto článku možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec
o porušení povinností dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
6. Obec môže začať konanie o uložení pokuty podľa ods. 2 a 3 tohto článku do jedného roka odo
dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu
povinnosti došlo.
7. Pokuty uložené obcou sú príjmom obce.

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia
1. VZN obce Batizovce č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Batizovce bolo schválené uznesením OcZ
č 53/2011 zo dňa 14.4.2011 a nadobúda účinnosť 1.5.2011.
2. Schválené VZN č. 2/2011 ruší VZN 5/2008 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Batizovce zo dňa 25.11.2008.
3. Návrh VZN č. 2/2011 bol na úradnej tabuli OcÚ vyvesený dňa 30.3.2011
4. Schválené VZN č. 2/2011 bolo zverejnené na oznamovacej tabuli OcÚ dňa 15.4.2011.

V Batizovciach 15.4.2011

Ivan Čičmanec
starosta obce

5

