VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE LUČIVNÁ Č. 4/2009
o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Lučivná
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.478/2002 Z.z. o ochrane
ovzdušia 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 technologický celok, ktorý nepatrí do kategórie veľkých a stredných zdrojov so súhrnným
tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW , plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu
spôsobiť znečistenie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia
a činnosti znečisťujúce ovzdušie.
2. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať 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.
4. Emisia
Emisiou je každé priame alebo nepriame vypustenie znečisťujúcej látky priamo do ovzdušia.
5. Emisný limit
Emisný limit je najvyššia možná prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky do ovzdušia zo
zdroja, zariadenia alebo inej súčasti zdroja.
6. Emisná kvóta
Emisná kvóta je najväčšie prípustné množstvo znečisťujúcej látky, ktorá sa môže v priebehu
kalendárneho roka vypustiť do ovzdušia z veľkých a stredných zdrojov. Emisné kvóty pre
jednotlivé okresy stanovuje v rámci Slovenskej republiky ministerstvo.

Čl. III.
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
1. Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom alebo pri modernizácií 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 zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami
stanovenými obcou a v súlade s ustanoveniami § 22 zákona o ochrane ovzdušia.
• Umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám
ku zdroju za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho
prevádzky a predložiť im na požiadanie potrebné doklady.
• Vykonávať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou v zmysle § 7 ods.1 zákona
o ochrane ovzdušia.
• Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať okresnému úradu údaje, ktorých
rozsah ustanoví vykonávajúci predpis a na požiadanie poskytnúť tieto aj ďalšie údaje
potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi
povereným osobám.
• Neprekročiť tmavosť dymu
• Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní prevádzkovať a udržiavať mobilné zdroje
v súlade s podmienkami určenými ich výrobcami a dodržiavať určené emisné limity. Ďalej sú
povinní v určených lehotách bez vyzvania dať overiť na vlastné náklady, či ich mobilné
zdroje spĺňajú určené emisné limity a podmienky určené ich výrobcami.
3. Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov v zmysle zákona č.401/1998 Zb. v znení zmien
a doplnkov:
• Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný každoročne oznámiť
každoročne do 15.februára obci za každý malý zdroj ovzdušia spotrebu palív a surovín,
z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva
škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a to druh,
množstvo a kvalitu palív a surovín.
• Poplatky za znečisťovanie ovzdušia platia právnické a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia za podmienok,
upravených 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 skládky
materiálov za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.
• Obec Lučivná preskúma údaje uvedené v oznámení prevádzkovateľa malého zdroja
znečisťovania a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do
ovzdušia určí výšku poplatku a vydá rozhodnutie na zaplatenie poplatku za znečisťovanie
ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátky poplatku ako i ďalšie podmienky,
týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
• Poplatky platené prevádzkovateľmi malého zdroja sú príjmom 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/
b/
c/
d/
e/
e/
f/

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

9,9581 €
9,9581 €
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. Výšky poplatkov sú platné od roku 2009 za skutočne spotrebované palivo za kalendárny rok 2008
3. Ročný poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia Obec Lučivná určí maximálne do výšky
663,8783 €.
4. Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú príjmom rozpočtu
obce.

Čl. V.
Súhlas orgánu ochrany ovzdušia
1. Súhlas vydáva obec na svojom území na vykonávanie činnosti uvedených v zozname, ktoré
ministerstvo uverejňuje vo vestníku.
2. Obec vydáva súhlas o umiestnení stavby malého zdroja znečisťovania vrátane zmien
a rozhodnutí na ich užívanie formou záväzného stanoviska.
3. Obec vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení
stacionárnych zdrojov formou záväzného stanoviska.
4. Žiadosť na vydanie súhlasu podľa ods.1 predkladá žiadateľ príslušnému orgánu ochrany
ovzdušia – obci. Žiadosť musí obsahovať preukázania voľby najlepšej dostupnej techniky
a odôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia.

ČL.VI.
Oprávnenie a povinnosti orgánov ochrany ovzdušia
1. Obec sa na požiadanie OÚ podieľa na vypracovaní a realizácií programu ochrany ovzdušia
a integrovaného programu ochrany ovzdušia.
2. Kontroluje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov podľa čl. III.
3. Vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich užívanie
v zmysle čl. V .
4. Vydáva súhlas na vykonávanie činnosti uvedených v zozname, ktoré ministerstvo uverejňuje vo
vestníku v zmysle čl. V.
5. Vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín a zmeny technických zariadení malých
zdrojov a na ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách v zmysle čl. V.

6. Ukladá opatrenia prevádzkovateľom malých zdrojov na ich nápravu.
7. Ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty.
8. Môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky.
9. Určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov.
10. Obec v súhlasoch uvedených v tomto článku 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 mestu 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. Pokutu od 3,3193 € do 3319,3918 € uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja ak poruší
povinnosti ustanovenia §18 ods.2 a § 20 ods.1 a, c, e, alebo ak vykonáva činnosť podľa § 22
ods.1 písm. b/ zákona č.478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia bez súhlasu obce.
2. Pokutu od 16,5969 € do 331,9391 € uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší
povinnosti uvedené v § 20 ods.1 písm. b a d/ zákona č.478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia.
3. 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 2
a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu, uložené obcou podľa tohto zákona,
obec uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút, stanovených v ods. 1 a 2 a môže
nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja.
4. Za nesplnenie si povinnosti uvedených v § 6 ods.4 a určených v rozhodnutí obce, vydanom
podľa §6 ods.6 zákona č.401/1998 Zb. uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do
výšky 663,8783 €.
5. Pokuty uvedené v ods. 1, 2, 4 tohto článku možno uložiť do jedného roka odo dňa keď obec
zistila porušenie povinnosti, najneskôr do troch rokov od porušenia povinnosti.
6. Pokuty uložené obcou podľa § 34 ods.1 písm. g/ zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia vo
veciach ochrany ovzdušia sú príjmom obce.

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia
1. VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých
zdrojov na území obce Lučivná bolo schválené uznesením OcZ č.7/2009 zo dňa 11.12.2009
a nadobúda účinnosť 01.01.2010
2. Návrh VZN č. 4/2009 bol na úradnej tabuli OcÚ vyvesený dňa 26.11.2009
3. Schválené VZN č.4/2009 bolo zverejnené na oznamovacej tabuli OcÚ dňa 14.12.2009

V Lučivnej 14.12.2009

Stanislav Gavalier
starosta obce

