Povinnosti právnických a fyzických osôb prevádzkujúcich malý zdroj
znečistenia ovzdušia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007
Článok 1 - Úvodné ustanovenie
Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa stanovujú práva a povinnosti právnických a fyzických
osôb oprávnených na podnikanie pôsobiacich na území obce pri ochrane ovzdušia pred vnášaním
znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a spôsoby obmedzovania príčin a zmiernenia následkov
znečisťovania.
Článok 2 - Základné ustanovenia
1. Znečisťujúce látky sú tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo alebo po chemickej alebo
fyzikálnej zmene v ovzduší alebo spolupôsobením s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie, a
tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, ohrozujú ich životné
prostredie, nadmerne ho obťažujú alebo poškodzujú majetok.
2. Zdrojmi znečistenia sú technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie
palív so súhrnným tepelným výkonom nižším ako 0.2 MW, ostatné technologické celky nepatriace
do kategórie stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a
odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého a stredného zdroja znečisťovania a iné stavby, zariadenia a
činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.
3. Jestvujúcimi zdrojmi znečistenia sú:
a) zdroj uvedený do prevádzky do 31 .marca 1998,
b) zdroj, na ktorý sa vydá stavebné alebo obdobné povolenie do 31 .marca 1998 alebo bol uvedený
do prevádzky do 31.marca 2001,
c) zdroj spĺňajúci podmienky podľa písm. a) alebo b), ak sa pri jeho zmene vydá nové stavebné
povolenie po 31.marci 1998, pričom nedôjde k zmene princípu technológie alebo k obnove celého
zdroja.
4. Novými zdrojmi znečisťovania je zdroj, ktorý nie je uvedený v bode 3.
5. Dokumentácia je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení,
prevádzkový predpis v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s
podmienkami jej užívania a schválený súbor technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania.
6. Zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú limity znečisťovania je uvedený v prílohe č. l
Nariadenia vlády SR č. 92/1996 Zb. ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia
pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov
7. Všeobecne platné emisné limity pre znečisťujúce látky a všeobecné podmienky prevádzkovania
zdrojov znečisťovania sú uvedené v prílohe č.4 Nariadenia vlády SR č. 92/1996 Zb. ktorým sa
vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší)
v znení neskorších predpisov

8. Prevádzkovateľom malého zdroja znečistenia ovzdušia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá
má právo alebo faktickú možnosť prevádzkovať tento zdroj.
9. Orgánmi ochrany ovzdušia sa rozumejú orgány, pri ktorých pôsobnosť na výkon štátnej správy
ustanovuje osobitný zákon.
Článok 3 - Práva a povinnosti obce a povinnosti právnických a fyzických osôb
prevádzkujúcich malý zdroj znečisťovania ovzdušia
1. Práva a povinnosti obce:
a) Obec dáva súhlas na umiestňovanie a povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania.
b) Obec kontroluje povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
c) Obec ukladá prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania, ktorí neplnia povinnosti uložené
im zákonom o ochrane ovzdušia a ďalšími všeobecne záväznými predpismi opatrenia na nápravu.
d) Obec môže nariadiť obmedzenie alebo odstavenie malého zdroja znečisťovania, ak
prevádzkovateľ malého zdroja nesplní povinnosti a podmienky prevádzkovania a ustanovenia § 8
ods.7 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v
znení neskorších predpisov.
e) Obec je povinná sprístupniť včasné a úplné informácie o kvalite ovzdušia a podiele malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia na jeho znečistení.
f) Obec je povinná informovať verejnosť v prípade smogovej situácie.
g) Obec určuje podmienky pre prevádzku malých zdrojov znečisťovania, podmienky a dobu na ich
dosiahnutie.
h) Obec je oprávnená vyzvať prevádzkovateľa mobilného zdroja znečisťovania podrobiť zdroj
znečisťovania kontrole množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok.
i) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky zdrojov
znečisťovania.
j) Obec ukladá podľa § 18 č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon
o ovzduší) v znení neskorších predpisov prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania za
porušenie právnych povinností im zákonom stanovených pokuty.
2. Prevádzkovateľ malých zdrojov znečisťovania ovzdušia je povinný:
a) Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s podmienkami na
prevádzku týchto zariadení určenými výrobcami a v súlade s podmienkami uloženými obcou.
b) Umožniť pracovníkom obce alebo obcou 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 podklady.
c) Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať obci údaje, ktoré stanoví
MŽP SR všeobecne záväzným predpisom, a to od 1.1.2001.
d) Vykonať opatrenia uložené obcou na odstránenie protiprávneho stavu.
e) Neprekročiť určený rozsah znečistenia ovzdušia (tmavosť dymu).
3. Právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie je povinná:
a) Každoročne do 15.februára oznámiť obci údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťaných
znečisťujúcich látok a o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku.

b) Zabezpečiť súhlas obce podľa § 11 ods. l písm. f) zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia
pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov na umiestňovanie a
povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
c) Zabezpečiť pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania, alebo pri
modernizácii jestvujúcich zariadení voľbu najlepšej dostupnej technológie s prihliadnutím
naprimeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku.
d) Zabezpečiť, aby sa v zariadeniach na spaľovanie palív nespaľovali iné palivá ako je to určené
výrobcom zariadení, prípadne v súbore technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení na zabezpečenie zdrojov znečisťovania alebo uvedené v súhlase obce.

Článok 4 - Poplatková povinnosť
1. Za znečisťovanie ovzdušia sú povinní prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania platiť
poplatok, a to podľa množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok. Poplatok platia
fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie.
2. Tieto povinnosti sa nevzťahujú na prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania, ktoré sú
umiestnené v bytoch, v obytných domoch, v rodinných domoch a v stavbách na individuálnu
rekreáciu.
3. Povinnosť platiť poplatky sa nevzťahuje na fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje
znečisťovania s tepelným výkonom do 50 kW, ak sa taký zdroj nepoužíva na výkon podnikateľskej
činnosti.
4. Pri zániku malého zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem
poplatku určeného podľa skutočnosti aj poplatok určený za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom
znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja. Za týmto účelom je takýto prevádzkovateľ
povinný oznámiť zánik malého zdroja znečisťovania do 15 dní na Obecný úrad
Článok 5 - Výška poplatku
1. Výška poplatku pre prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania sa stanovuje na základe
množstva spaľovaného média.
Za týmto účelom je prevádzkovateľ povinný oznámiť obecnému úradu nasledovné údaje potrebné
pre určenie výšky poplatku:
- názov a sídlo zdroja,
- množstvo a druh spaľovaných surovín,
- spôsob zisťovania množstva jednotlivých vypúšťaných znečisťujúcich látok.
- počet prevádzkovaných hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
- druh a účinnosť odlučovacích zariadení.
Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania je:
a) za každých 5 spálených ton hnedého uhlia
b) za každých 5 spálených ton čierneho uhlia a koksu
c) do 100 000 m3 spáleného zemného plynu
d) od 100 000 m3 do 200 000 m3 spáleného zemného plynu
e) od 200 000 m3 do 300 000 m3 spáleného zemného plynu
f) od 300 000 m3 do 400 000 m3 spáleného zemného plynu
g) od 400 000 m3 do 500 000 m3 spáleného zemného plynu

120,- Sk.
100,- Sk,
0,- Sk,
200,- Sk,
300,- Sk,
400,- Sk,
500,- Sk,

h) nad 500 000 m3 spáleného zemného plynu
1000,- Sk,
i) výška poplatku pri vyššej spotrebe zemného plynu sa stanovuje paušálne a to sumou
5000,- Sk,
j) za každý jeden m3 spáleného ťažkého vykurovacieho oleja
150,- Sk,
k) za každý jeden m3 spáleného ľahkého vykurovacieho oleja resp. nafty
130,- Sk.
1) výška poplatku prevádzkovateľa skládky palív, odpadov a zachytených exhalátov na základe
množstva skladovaných palív, odpadov resp. zachytených exhalátov
2.500,- Sk.
2. Výška poplatku pre jestvujúce čerpacie stanice, ktoré sú zaradené ako malé zdroje znečisťovania
sa poplatok stanovuje nasledovne:
a) čerpacie stanice, kde nastáva rozstreľové plnenie podzemnej nádrže a tankovanie bez odlučovača
paušálne
20000,-Sk/rok,
b) čerpacie stanice, kde nastáva podhladinové plnenie podzemnej nádrže a tankovanie bez
odlučovača
paušálne
15000,-Sk/rok,
c) čerpacie stanice, kde nastáva podhladinové plnenie podzemnej nádrže s odlučovačom a
tankovanie bez odlučovača
paušálne
8000,-Sk/rok,
d) čerpacie stanice, kde nastáva podhladinové plnenie podzemnej nádrže s odlučovačom a
tankovanie s odlučovačom
paušálne
4000,-Sk/rok.
3. Prevádzkovateľ je oslobodený od platenia poplatku, ak:
a) spaľuje menej ako 100 000 m3 zemného plynu ročne,
b) po dobu l roka došlo na jeho zariadení k prechodu z palív uvedených v čl.5 ods.2 písm. a) a b) na
zemný plyn.
4. Pri prechode z ušľachtilého paliva t j. zemného plynu na iné vykurovacie palivo sa zvyšuje
poplatok o 500%, najviac do výšky 20000,- Sk.
5. Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malého zdroja znečisťovania
ovzdušia je obec.
6. Poplatky prijaté od prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú príjmom
rozpočtu obce.
Článok 6 - Spôsob platenia poplatku
1. Správca poplatku preskúma údaje uvedené v oznámení prevádzkovateľa malého zdroja
znečisťovania ovzdušia a vydá rozhodnutie, v ktorom určí výšku poplatku a ďalšie podmienky
týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa.
1. Ročný poplatok je splatný do 15 .marca.
2. Na konanie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahujú všeobecne záväzné predpisy o
správnom konaní, ak to zákon č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
neustanovuje inak.
Článok 7 - Sankcie

1. Starosta obce môže za porušenie tohto nariadenia uložiť pokutu prevádzkovateľovi malého
zdroja znečisťovania ovzdušia
a) vo výške od 1000,- Sk do 10000,- Sk za porušenie článku 3 písm.2, ods. a), d), e), g) a i) tohto
nariadenia, a ak vykonáva činnosť, ktorá nepodlieha stavebnému konaniu a znečisťuje ovzdušie bez
súhlasu obce,
b) vo výške od 500,- Sk do 10000,- Sk za porušenie povinností uvedených v článku 3 písm.2, ods.
b) a c).
2. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti a povinností určených rozhodnutím podľa článku 6 ods. l
uloží starosta obce prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania pokutu do výšky 20.000,- Sk.
3. Pokutu podľa ods. l možno uložiť najneskôr do jedného roka, keď sa zistilo porušenie povinností,
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
Článok 8 - Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Nesplnenie povinností tohto nariadenia občanom je priestupkom na úseku ochrany ovzdušia
podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Poplatky a výnosy z pokút uložených obcou podľa tohto nariadenia sú príjmom rozpočtu obce.
3. Použitie poplatkov je účelovo viazané na ochranu životného prostredia a na zabezpečenie výkonu
úloh štátnej správy ochrany ovzdušia prenesených na obec.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Dunajskom
Klátove dňa 29.11.2007 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2008.

Mária Csibová Bc.
Starostka obce

