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Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Makov číslo 13/2008

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Obec Makov v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov s poukazom na zákon 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa
dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov a podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro
v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých predpisov, vydáva toto všeobecné
záväzné nariadenie:
§1
Všeobecné ustanovenia
Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN):
(1) Vymedzuje pojmy, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane
ovzdušia.
(2) Stanovuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia, pričom poplatková povinnosť sa vzťahuje len na právnické a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie.
(3) Určuje zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrany ovzdušia.
(4) Konverzný kurz Sk voči EURU je 1€ = 30,1260 Sk.
§2
Základné ustanovenia a vymedzenia základných pojmov
Na účely tohto VZN sa rozumie:
(1) Vonkajším ovzduším okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných
priestoroch (ďalej len ovzdušie).
(2) Znečisťujúcou látkou akákoľvek látka vnášaná do ovzdušia ľudskou činnosťou priamo
alebo nepriamo, ktorá má, alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné
prostredie.
(3) Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia.
(4) Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú stacionárne spaľovacie zariadenia s príkonom
do 0,3 MW, ostatné technologické celky nepatriace do veľkých a stredných zdrojov, plochy,
na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie, skládky palív,
surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia, činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú
súčasťou veľkého alebo stredného zdroja (ďalej len malý zdroj).
§3
Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov
V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené výrobcom
zariadení alebo uvedené v súhlase orgánu ochrany ovzdušia ( pre prevádzkovateľov malého
zdroja znečisťovania ovzdušia súhlas vydáva obec).

2

§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 s podmienkami
určenými obcou,
b) umožniť prístup zamestnancom obce alebo týmto orgánom povereným osobám ku zdroju
na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja, jeho prevádzky a predkladať
im potrebné doklady,
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať obci a ďalším orgánom ochrany
ovzdušia tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia,
e) neprekročiť tmavosť dymu.
(2) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný
(a) oznámiť každoročne do 15. februára Obci Makov za každý malý zdroj znečisťovania
ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje
potrebné na zistenia množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za
uplynulý rok, najmä druh a kvalitu palív a surovín, počet prevádzkových hodín malého
zdroja znečisťovania ovzdušia, druh a účinnosť odlučovacích zariadení. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na prevádzkovateľov zariadení spaľujúcich zemný plyn, drevo a jeho deriváty.
b) prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť zánik alebo ukončenie prevádzkovania
malého zdroja znečisťovania ovzdušia do 15 dní od zániku alebo ukončenia prevádzky Obci
Makov.
c) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia
(3) Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d), odseku 2 sa vťahujú len na právnické osoby
a fyzické osoby oprávnené podnikať.
§5
Poplatková povinnosť
(1) Orgánom príslušným na konanie o výške poplatkov za znečisťovanie ovzdušia pre
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia je Obec Makov.
(2) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce Makov,
sa pre každý zdroj určuje paušálnou sumou, na základe údajov oznámených v súlade so
zákonom a s týmto VZN, úmerne k množstvu škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok,
alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
(3) Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na spaľovanie
palív s príkonom nižším ako 0,3 MW sa stanovuje na 3,31 € (100,- Sk), ak v ňom za obdobie
uplynulého roka spálil:
a) 0,7 t hnedého uhlia alebo ťažkého vykurovacieho oleja
b) 1,0 t čierneho uhlia, koksu alebo ľahkého vykurovacieho oleja
c) 2,0 t nafty
(4) Výška poplatku pri spotrebe paliva je násobkom 3,31 € (100,- Sk) a podielu skutočnej
spotreby k spotrebe uvedenej v odseku 3 tohto VZN, najviac však do výšky 663,87 €
(20 000,- Sk).
(5) Výška poplatku prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia neuvedených
v odseku 3 sa stanovuje:
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a) prevádzkovateľom skládky palív, surovín, produktov, ktoré spôsobujú znečistenie podľa
výkazu ročného manipulačného množstva, a to 16,59 € (500,-Sk) za každých začatých 1000t,
najviac však do výšky 663,87 € (20 000,- Sk),
b) spracovateľom mechanicky spracovávajúcim kusové drevo s projektovaným množstvom
spracovaného dreva menej než 50m3 /deň, a to 33,19 € (1000,-Sk) za rok.
c) spracovateľom mechanicky spracovávajúcim dezintegrovanú drevnú hmotu (piliny,
stružliny, triesky, štiepky) s projektovaným množstvom spracovania menším než 100m3 /deň,
a to 33,19 € (1000 ,- Sk) za rok.
6) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území obce Makov.
(7) Poplatok sa zaokrúhľuje na 1 € smerom nadol.
(8) 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 ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja.
§6
Spôsob platenia poplatku
(1) Obec Makov preskúma údaje uvedené v oznámení o malom zdroji znečisťovania a na jeho
základe vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok.
(2) Splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti vydaného rozhodnutia.
(3) Poplatok sa platí jednorázovo.
(4) Poplatok je príjmom obce.
§7
Pokuty
(1) Za nesplnenie povinností uvedených v § 4 ods. 2 písm. a) a c) uloží obec
prevádzkovateľovi pokutu do 663,87 € (20 000 Sk).
(2) Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 4 ods. 1 písm. a), b) a c) uloží obec
prevádzkovateľovi pokutu od 16,59 € do 331,19 € (od 500,- do 10 000,- Sk).
(3) Pokutu podľa odseku 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa obec
o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.
(4) Pokuty sú príjmom obce.
§8
Zrušujúce ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č.8/2000 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Makov.
§9
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2009.
Týmto VZN sa ruší pôvodné VZN č. 7/2006 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia zo dňa 1. 9. 2006.

Ing. Marián Masnica
starosta obce
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