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Obecné zastupiteľstvo v Čate sa podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím
zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a
§ 6 ods. 5 Zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov uznáša na tomto Všeobecne záväznom
nariadení obce Čata o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vymedzuje pojmy,
upravuje práva a povinnosti orgánov obce, stanovuje práva a povinnosti
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, pri ochrane
vonkajšieho ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami na území obce Čata
a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania ovzdušia, vrátane vyčlenenia malých zdrojov, ktorým sa
poplatok nebude vyrubovať a tiež náležitosti oznámenia podľa § 6 ods. 4
zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

§2
Vymedzenie pojmov
1. Vonkajším ovzduším sa rozumie okolité ovzdušie v troposfére okrem
ovzdušia v pracovných priestoroch (ďalej len „ovzdušie“).
2. Znečisťujúcou látkou sa rozumie akákoľvek látka vnášaná ľudskou
činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať
škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie okrem látok,
ktorých uvádzanie do životného prostredia je upravené osobitnými
predpismi 1 .
3. Zdroj znečisťovania ovzdušia je vymedzení ako súhrn všetkých zariadení a
činností v rámci funkčného a priestorového celku.
4. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“) sa rozumejú:
a) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a
stredných zdrojov,
b) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré spôsobujú znečisťovanie
ovzdušia,
c) skládky palív, surovín, produktov a odpadov,
d) stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou
veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania 2 , napr. Technologické
objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s
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tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW (300 kW), s výnimkou lokálnych
kurenísk v bytoch a obytných domoch.
5. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len
„prevádzkovateľ“) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má právo
alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia.

§3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
1. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou
a s podmienkami určenými orgánom ochrany ovzdušia
b) umožniť prístup zamestnancom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi
povereným osobám ku zdroju na účel zistenia množstva znečisťujúcich
látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné
podklady,
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia (§ 27
ods. 1 Zákona o ovzduší)
d) viesť prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania a umožniť povereným
zamestnancom obce prístup k zdroju,
e) neprekročiť tmavosť dymu
f) požiadať o súhlas na umiestnenie MZZO, jeho zmenu a súhlas na jeho
užívanie
g) 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. Povinnosti podľa ods. 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby
a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi 3 .
3. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú okrem povinností vyplývajúcich z
osobitnej právnej úpravy povinné tiež:
a) oznámiť každoročne do 15. februára za každý MZZO 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 a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení v rozsahu vzoru
oznámenia tvoriaceho prílohu č. 1 tohto VZN.
b) pri zmene prevádzkovateľa MZZO je pôvodný prevádzkovateľ povinný
zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v
predchádzajúcom kalendárnom roku aj poplatok za znečisťovanie
ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom malý zdroj prevádzkoval, než
došlo k zmene prevádzkovateľa MZZO. Na tento účel pôvodný
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prevádzkovateľ malého zdroja do 15 dní od vykonania zmeny
prevádzkovateľa malého zdroja podá obci Čata oznámenie podľa § 3
ods. 3 písm. a) tohto VZN potrebné na určenie poplatku za obdobie
príslušného roka do vykonania zmeny prevádzkovateľa MZZO, súčasne
oznámi aj dátum zmeny a názov nového prevádzkovateľa malého zdroja
a dôvod zániku malého zdroja.

§4
Poplatková povinnosť
1. Splnenie poplatkovej povinnosti uvedenej v § 3 ods. 3 písm. a) tohto VZN
sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie na území obce Čata. Povinnosť vzniká tým z nich, ktorí MZZO
prevádzkujú, t. j. zodpovedajú za jeho prevádzku, údržbu, revíziu a
podobne.
2. Obecný úrad 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 MZZO v predchádzajúcom roku, výšku a termín splátok
poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti
prevádzkovateľa MZZO. Na konanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o
správnom konaní 4 .
3. Takto určený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
4. Poplatková a oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na :
a) MZZO, ktoré prevádzkuje obce Čata,
b) MZZO na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým
tepelným príkonom nižším ako 0,035 MW, pokiaľ sa takýto zdroj
nevyužíva na výkon podnikateľskej činnosti,
c) MZZO školských zariadení, v rodinných domoch, v detskom domove,
v domove detí a mládeže, v kluboch dôchodcov, v dome opatrovateľskej
služby.

§5
Sadzba poplatku
1. Poplatok prevádzkovateľa sa určuje za uplynulý kalendárny rok sumou
maximálne do výšky 663,87 € na základe oznámených údajov, úmerne k
množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo spotreby
množstva látky, z ktorej vypúšťané znečisťujúce látky vznikajú.
2. Paušálnym poplatkom 50 € sa spoplatňuje každý malý zdroj znečisťovania
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ovzdušia.
3. Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív s tepelným
príkonom nižším ako 0,3 MW je len vyššie uvedený paušálny poplatok, ak
v ňom za obdobie uplynulého roka spálil do:
a) 0,75 ton hnedého uhlia, čierneho
vykurovacieho oleja
b) 1,00 ton ľahkého vykurovacieho oleja
c) 3.000 m3 zemného plynu
d) 2,50 ton nafty
e) 10 ton dreva

uhlia,

koksu,

ťažkého

4. Pri prekročení spotreby uvedenej v ods. 3. bude k paušálnemu poplatku
pripočítaná suma určená vo výške 50 €.
5. Poplatok prevádzkovateľov malých zdrojov neuvedených a nezaradených
podľa § 5 ods. 3 tohto VZN sa stanoví za obdobie kalendárneho roka
paušálnou sumou vo výške 50,00 € a pre iné stavby, zariadenia a činnosti
vyššie neuvedené, ktoré výrazne znečisťujú ovzdušie , paušálnou sumou
vo výške 100,00 €.
6. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem
poplatku určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to
obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval, než došlo k zániku
malého zdroja. Za týmto účelom oznámi zánik malého zdroja do 15 dní na
Obecný úrad v Čate.
7. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania
ovzdušia v obci Čata.

§6
Spoločné ustanovenia
1. Poplatky a pokuty platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia sú príjmom rozpočtu obce.
2. Použitie poplatku je účelovo viazané na ochranu životného prostredia obce
a na zabezpečenie výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia prenesených na
obec.
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§7
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušujú predchádzajúce nariadenia
o ochrane
ovzdušia
a poplatkoch
za
znečisťovanie
ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Čate č. 79 zo dňa 14.12.2015.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.

Ján Varga
starosta obce

Vyhláška č. 338/2009 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
Zákon č. 478/25002 Z. z. O ochrane ovzdušia ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. O
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
3 Obchodný zákonník
4 Zákon č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov
5 Zákon č. 401/1998 Z. z. O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
1
2
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Príloha č. 1
Oznámenie údajov potrebných k určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona
NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
obci Čata nasledovné údaje:
Všeobecné údaje
Prevádzkovateľ zdroja
( majiteľ zdroja zodpovedný
za jeho prevádzku)

Adresa

Identifikácia (IČO, DIČ, )

Dátum zahájenia
prevádzky

Názov zdroja
(technológie, výroby)

Bankové spojenie

Údaje o malých zdrojoch
Stacionárne spaľovacie zariadenia s tepelným príkonom do 0,3 MW
Názov a typ kotla
Počet MZZO (ks)
Druh paliva
Spotreba paliva (za predchádzajúci
kalendárny rok v tonách, m3)
Výška komína
Výkon a príkon (kW)
Skládky palív, surovín, produktov, odpadov a podobne
Druh činnosti
Druh skladovanej látky (odpadu, resp.
suroviny)
Množstvo uskladnenej látky (v tonách,
v m3/rok)
Prevádzková plochy (veľkosť manipulačnej
plochy v m2)
Počet dní prevádzkovania počas roka
Zariadenia technologických procesov
Kapacita (t/rok)
Spotreba základných surovín (t/rok)
Spotreba prchavých látok a náterových hmôt (v
kg)
Druh odpadu resp. suroviny
Druh znečisťujúcej látky
Hmotnostný tok znečisťujúcej látky
Spôsob zistenia emisií (meranie, výpočet)
Oznámenie vyhotovil:

Za správnosť zodpovedá:
prevádzkovateľa:
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(1) – vypĺňajú len prevádzkovatelia plôch, na ktorých sa vykonávajú práce,
ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, napr. skládky palív,
surovín, produktov a odpadov, ktorých prevádzkové plochy
nepresiahnu 100 m2 (tu uviesť aj množstvo prečerpaných PHM
v prípade prevádzkovateľov čerpacích staníc
(2) - vypĺňajú len prevádzkovatelia technologických celkov a zariadení,
ktorých celková spotreby prchavých látok a náterových hmôt
nepresiahne 300 kg za rok
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