Všeobecne záväzné nariadenie obce Tovarníky
č. 4 / 2014

o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatku
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia
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Obecné zastupiteľstvo v Tovarníkoch na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.
137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) ako aj zákona č.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov a nadväzujúcich
predpisov o ochrane ovzdušia vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).
o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými
zdrojmi znečistenia.

Čl. 1 – Účel a predmet VZN
1) Toto VZN vymedzuje základné pojmy, upravuje práva a povinnosti právnických
a fyzických osôb oprávnené na podnikanie pri ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami na území
obce Tovarníky. Upravuje pôsobnosť obce Tovarníky vo veci rozhodovania pri výkone prenesenej
pôsobnosti štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za
znečistenia ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“). Určuje
zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku ochrany ovzdušia.

Čl. 2 – Základné pojmy
1) Pre účely tohto nariadenia:
a) 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 okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravované
osobitným predpisom.1
b) Zdrojom znečistenia ovzdušia je:
1) Stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok, sklad alebo skládka palív,
surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha, objekt, zariadenie
a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie, vymedzený je ako súhrn
všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku.
2) Mobilný zdroj, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným
hnacím motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie.
c) Malým zdrojom znečistenia ovzdušia (ďalej len „MZZO“) sú:
1) Technologické celky obsahujúce zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným
súhrnným menovitým príkonom menším ako 0,3 MW.

1

Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 2037/2000 z 29. Júna 2000 o látkach, ktoré
poškodzujú ozónovú vrstvu (mimoriadne vydanie U.v. EU, kap. 15/zv. 5) v platnom znení nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. Mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch
(Ú, v EÚ, L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení, § 2 ods. 2. písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z.
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2) Ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov
znečistenia (napríklad lakovne, autoopravovne, pílenie dreva, stolárstva, výroba
betónu, údenie mäsa, pekárne a iné)
3) Plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie
ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov, odpadov a stavby, zariadenia a činností
znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého a stredného zdroja znečistenia
(napríklad manipulácia s uhlím, obilím, sypkými materiálmi a iné)
d) Prevádzkovateľom MZZO sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento zdroj.
e) Pri pochybnostiach o vymedzení MZZO o začlenení a jeho kategorizácii rozhodne Okresný
úrad v Topoľčanoch, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Čl. 3 – Všeobecné povinnosti
1) V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než sú určené súhlasom
orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia alebo iným integrovaným povolením2 alebo uvedené
v dokumentácii zariadenia, ak súhlasom alebo integrovaným povolením nie sú určené požiadavky na
palivo.
2) Výstavba nových stacionárnych zdrojov alebo zmena jestvujúcich zdrojov sa musí vykonať
najlepšou dostupnou technikou3 a musia byť splnené ustanovené požiadavky na zabezpečenia rozptylu
emisií znečisťujúcich látok.
3) Žiadosť o súhlas na povolenie stavieb MZZO a ich užívanie predkladá žiadateľ obci.
Žiadosť musí obsahovať náležitosti ustanovené osobitným predpisom4. Žiadateľ je povinný na
vyzvanie obce priložiť aj odborný posudok.
4) Na území obce je zakázané v zariadeniach na spaľovanie palív, na verejných
priestranstvách, areáloch a záhradách spaľovať všetky druhy odpadov (pneumatiky, izolačné hmoty,
farby, laky, oleje, plasty, biologický odpad vhodný na kompostovanie) mimo schválených zariadení
určených na spaľovanie týchto odpadov, ktoré spĺňajú kritéria pre palivá.

2

§ 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
§ 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia životného prostredia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
4
§ 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
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Čl. 4 – Povinnosti prevádzkovateľov MZZO
1) Prevádzkovatelia MZZO sú povinní5:
a) Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať MZZO v súlade s dokumentáciou a s podmienkami
určenými obcou Tovarníky.
b) Umožniť prístup zamestnancom obce ku stacionárnym zdrojom znečistenia ovzdušia za
účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly stacionárneho zdroja a jeho
prevádzky a predkladať im potrebné podklady.
c) Vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou
d) Viesť prevádzkovú evidenciou o stacionárnych zdrojoch znečistenia ovzdušia a na
požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia zamestnancom
obce.
e) Neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu
f) Dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania
g) Podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho
zdroja podľa § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a predkladať obci potrebné
podklady
2) Povinnosti uvedené v ods. 1 písm. b) a d) tohto článku VZN sa vzťahujú len na právnické osoby
a fyzické osoby oprávnené na podnikanie.6

Čl. 5 – Oznamovacia povinnosť
1) Prevádzkovateľ MZZO, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie, je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci 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 ukazovateľov palív a surovín, počte prevádzkových hodín MZZO a o druhu a
účinnosti odlučovacích zariadení. Oznámenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe
tohto nariadenia.
2) Prevádzkovateľ MZZO, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie, je povinný písomne oznámiť obci zánik alebo zmenu prevádzkovateľa MZZO do 15 dní
odo dňa zániku, respektíve zmeny, a zároveň oznámiť údaje potrebné pre výpočet poplatku za
príslušné obdobie, v ktorom MZZO prevádzkoval.
3) Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov MZZO, ktorí sú podľa článku
7, ods. 1 písm. d) tohto nariadenia oslobodení od povinnosti platiť poplatok.

5
6

§ 16 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka
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Čl. 6 – Povinnosti obce pri ochrane ovzdušia
1) Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia7:
a) Podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu.
b) Kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov MZZO.
c) Vydáva súhlas na povolenie stavieb MZZO a ich užívanie vrátane ich zmien, v ktorých
môže určiť podmienky MZZO
d) Uloží prevádzkovateľovi MZZO opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené
zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi
v oblasti ochrany ovzdušia.
e) Obec ukladá prevádzkovateľom MZZO pokuty.
f) Môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZZO.
g) Môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov.
h) Určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie MZZO.
i) Nariadi zastavenie prevádzky MZZO, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm.
f zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

Čl. 7 – Poplatok za znečistenie ovzdušia
1) Poplatok za znečistenie ovzdušia MZZO (ďalej len „poplatok“) je povinný platiť
prevádzkovateľ MZZO, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie.
2) Poplatok prevádzkovateľov MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou
sumou do výšky 663,87 € na základe údajov oznámených podľa článku 5 tohto VZN úmerne
k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe paliva a surovín,
z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
3) Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované MZZO v katastrálnom území obce.
4) Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa stanovuje nasledovne:
a) pre stacionárne spaľovacie zariadenia podľa tabuľky
Do 10 t
Od 10 t do 25 t
Do 10t
Od 10 t do 25 t
Nad 25 t
Do 5 t
7

Hnedé uhlie, drevo
Hnedé uhlie, drevo
Čierne uhlie, koks, brikety, pelety
Čierne uhlie, koks, brikety, pelety
Uhlie, drevo, brikety, pelety
Vykurovacie oleje, nafta

§ 27 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
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12 €
18 €
10 €
15 €
30 €
12 €

Od 5 t do 15 t
Nad 15 t
Do 10 000 m³
Od 10 000 do 25 000 m³
Nad 25 000 m³

Vykurovacie oleje, nafta
Vykurovacie oleje, nafta
Zemný plyn
Zemný plyn
Zemný plyn

18 €
30 €
5€
10 €
20 €

b) Výška poplatku prevádzkovateľa iných malých zdrojov ako je uvedené v článku 7, ods. 4a)
tohto VZN (napr. hnojiská, kompostoviská, pekárne, čerpacie stanice PHM, lakovne,
opravovne motorových vozidiel, drevovýroba, uhoľné sklady, výkrmne ošípaných, hovädzieho
dobytka, hydiny, skládky, udiarne mäsa , rýb a iné), sa vyrubí za obdobie kalendárneho roka
paušálnou sumou 15 €.
c) Poplatok je prevádzkovateľ MZZO povinný uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia obce Tovarníky o poplatku.
d) Od povinnosti platiť poplatok sú oslobodené tieto zariadenia
- MZZO, ktoré prevádzkuje obec
- školy, školské zariadenia, zdravotnícke zariadenia v obci
- spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré prevádzkujú vlastné kotolne na vykurovanie
bytov spaľujúce zemný plyn
- rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec

Čl. 8 – Kontrola
1) Kontrolu dodržiavania týchto ustanovení sú oprávnení vykonávať:
a) Ekonomická komisia, komisia výstavby a životného prostredia
b) Starostom poverený zamestnanec obce
c) Hlavný kontrolór

Čl. 9 – Pokuty
1) Porušenie povinností ustanovených týmto nariadením je priestupkom proti poriadku
v správe podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh
obce.
2) Obec uloží prevádzkovateľovi MZZO podľa osobitných predpisov8
a) Za porušenie povinností uvedených v článku 3 ods. 1 a článku 4 ods. 1 písm. a), c), e) a f)
tohto nariadenia pokutu od 20 € do 663,87 €9
b) Za porušenie povinností uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b), d), g) tohto nariadenia
pokutu od 20 € do 663,87 €.10
8
9

Zákon č. 137/2010 Z. z., Zákon č. 401/1998 Z. z.
§ 30 ods. 6 zákona č. 137/2010 Z. z.
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c) Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa článku 5 ods. 1 tohto nariadenia alebo za
nesplnenie poplatkovej povinnosti určenej v rozhodnutí obce pokutu od 20 € do 663,87 €.11
4) Ak v lehote jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení
pokuty uvedenej v článku 8 ods. 3 písm. a) alebo b) tohto nariadenia dôjde k opätovnému porušeniu
povinností, za ktoré bola uložená pokuta a prevádzkovateľ MZZO nesplnil v lehote opatrenia na
nápravu uložené obcou, obec uloží pokutu až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokút a môže
nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZZO.
5) Pokuty sú príjmom obce.

Čl. 10 – Spoločné ustanovenia
1) O poplatku prevádzkovateľa MZZO rozhoduje obec.
2) Obec preskúma údaje uvedené v oznámení podanom podľa čl. 5 tohto nariadenia a na
základe množstva škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív
a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO za znečistenie
ovzdušia v predchádzajúcom roku.
3) Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje osobitný predpis.12
4) Poplatok je príjmom rozpočtu obce. Obec Tovarníky použije vybraté poplatky na zlepšenie
kvality ovzdušia a to formou výsadby zelene.

Čl. 11 – Záverečné ustanovenia
1) Zverejnené pred schválením
2) Toto nariadenia schválilo Obecné zastupiteľstvo v Tovarníkoch dňa ................. uznesením
č. ......... .
3) Týmto nariadením sa zrušuje predchádzajúce VZN obce Tovarníky č. 3/2009 o evidencii
a spoplatňovaní malých zdrojov znečistenia ovzdušia zo dňa 28. 03. 2009
4) Toto nariadenia nadobúda účinnosť dňom ....................... .

Ing. Marián Nováčik
10

§ 30 ods. 7 zákona č. 137/2010 Z. z.
§ 8 ods. 3 zákona 401/1998 Z. z.
12
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
11
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starosta obce

OZNÁMENIE ÚDAJOV
PRE URČENIE VÝŠKY POPLATKU ZA
ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
na rok .....................
Podľa skutočných údajov za predchádzajúci rok
( § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z.)

Všeobecné údaje prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Meno a priezvisko / Obchodné meno:
Adresa / Sídlo spoločnosti:
IČO:
Bankové spojenie:
Telefón, emailová adresa:

Údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
Názov zdroja / typ zdroja:
(uviesť: spaľovacie zariadenie, zariadenie technologických procesov, skládka, a pod.)
Adresa zdroja:
Dátum začatia prevádzky:

A. Prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom niţším ako 0,3
MW ďalej uvádza:
Typ kotla
Počet kotlov
Príkon kotla / jednotlivých kotlov (kw, MW)
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Výkon kotla / jednotlivých kotlov (kW, MW)
Druh paliva (plyn, uhlie, drevo, atď.)
Celková spotreba paliva (m³ / rok, t / rok)

B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov spadajúcich do kategórie
malých zdrojov znečistenia (napr. lakovne, autoopravovne, pílenie dreva,
stolárstva, výroba betónu, údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne, spracovanie obilia,
praţiarne kávy a pod.) ďalej uvádza:
Kapacita výroby (t / rok, h / rok)
Spotreba základných surovín (t / rok)
Druh znečisťujúcich látok
Hmotnostný tok znečisťujúcich látok (t / rok)
Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok
(meranie, bilančný výpočet)
Zariadenia na znižovanie emisií
Účinnosť odlučovania (v %)

C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, plôch, na ktorých
sa vykonávajú práce, ktoré môţu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iné
stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie (napr. manipulácia
s uhlím, obilím, sypkými materiálmi, ČOV, čerpacie stanice PHM, výkrm
dobytka, ošípaných a hydiny, siláţovanie, poľné a spevnené hnojiská, skládky –
nádrţe močovky a pod.) ďalej uvádza:
Druh vykonávanej činnosti
Druh manipulovanej, skladovanej látky
Množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t
/ rok)
Veľkosť manipulačnej plochy (m²)
Druh odlučovača
Účinnosť odlučovania (v %)

V ................................................... dňa ..................................

Oznámenie vyhotovil:

Podpis:
-9-

Za správnosť zodpovedná:

Podpis:

(štatutárny zástupca)

Meno / názov žiadateľa: ...............................................................................................................
Adresa / sídlo žiadateľa: ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
IČO: ......................................................

Tel. kontakt: ..........................................................

E-mail: ..................................................

Obec Tovarníky
Obrancov mieru 82/5
955 01 Tovarníky

Ţiadosť o súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší:
Žiadam o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z.
z. o ovzduší v znení neskorších predpisov:
k povoleniu stavby

k užívaniu stavby

k zmene stavby,

palív

pre investora:
.......................................................................................................................................................
.........
v zastúpení:
.......................................................................................................................................................
.........
pre stavbu (názov stavby podľa projektu)
.......................................................................................................................................................
.........
umiestnenú na parcele č. ................... v katastrálnom území obce Tovarníky,
na ulici ............................................................................................................. .
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Ďalšie náležitosti žiadosti podľa § 17 ods. 2 zákona o ovzduší:
A)
Údaje o stacionárnom zdroji, jeho začlenení a kategorizácii o navrhovanom,
schválenom alebo skutočnom umiestnení (názov, typ, príkon, výkon, účinnosť, ...)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.............................................
B)

Údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií vypúšťaných do ovzdušia
a o zabezpečení ich dostatočného rozptylu podľa ustanovených požiadaviek (druh
paliva, zabezpečenie odvodu spalín, ...)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
......................................................

C)

Ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje za
potrebné (napr. odborný posudok)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
V zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) týmto vyslovujem súhlas dotknutej osoby so spracúvaním
mojich osobných údajov v takom rozsahu, v akom sú uvedené v pripojenej žiadosti, resp.
dokumente.
Podľa § 15 zákona týmto beriem na vedomie a súhlasím s tým, aby tieto osobné údaje boli
kopírované, skenované alebo inak zaznamenávane na nosiče informácií pre potreby
prevádzkovateľa a zároveň prehlasujem, že pri získaní mojich osobných údajov ma oprávnená
osoba prevádzkovateľa informačného systému informovala o všetkých skutočnostiach podľa
§ 15 zákona. Beriem na vedomie, že tento súhlas je možné odvolať len písomným odvlaním,
ktorý dotknutá osoba doručí prevádzkovateľovi informačného systému.
Súhlas poskytujem pre prevádzkovateľa informačného systému: Obec Tovarníky, Obrancov
mieru 82/5, 955 01 Topoľčany na dobu neurčitú.
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Prílohy:
-

Projekt stavby – časť ústredné kúrenie, písomnú a výkresovú časť zameranú na zdroj
tepla (kotol, krb, ...)
Splnomocnenie
Fotokópia revíznej správy o preskúšaní nezávislosti komínov, plynoinštalácie stavby
(potrebné len k užívaniu stavby)
Uvedenie zmeny k pôvodnému vydanému povoleniu (potrebné len k užívaniu stavby)
Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 5,- € (číslo účtu: SK 52 0200
0011 6900 2642 7192)

V Tovarníkoch, dňa ...................................................
......................................
podpis
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