Všeobecne záväzné nariadenie
. 1/2007
o poplatkoch za zne is ovanie ovzdušia
a povinnostiach prevádzkovate ov malých zdrojov
zne is ovania ovzdušia

Schválené Obecným zastupite stvom v Lozorne, d a : 27.2.2007
Uznesením . 2/2007

Lozorno, január 2007
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Všeobecne záväzné nariadenie . 1/2007
Obce Lozorno o poplatkoch za zne is ovanie ovzdušia
Obec Lozorno vydáva pod a § 6 ods. 1 zákona SNR . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, pod a § 6 ods. 5 zákona NR SR . 401/1998 Z.z. o poplatkoch za zne is ovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov a zákona NR SR . 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým
sa dop a zákon . 401/1998 Z.z. o poplatkoch za zne is ovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov (zákon o ovzduší) toto všeobecne záväzné nariadenie.

lánok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( alej len „VZN“) vymedzuje základné pojmy, povinnosti
prevádzkovate a malého zdroja zne is ovania ovzdušia a ur uje výšku poplatku za
zne is ovanie ovzdušia prevádzkovate om malého zdroja zne is ovania ovzdušia.
2. Toto VZN vymedzuje tiež malé zdroje zne is ovania ovzdušia, ktoré sú od oznamovacej
povinnosti a platenia poplatku za zne is ovanie ovzdušia oslobodené.

lánok 2
Základné pojmy
1. Zne is ujúcimi látkami sú tuhé, kvapalné alebo plynné látky, ktoré priamo alebo po
chemickej i fyzikálnej zmene v ovzduší alebo spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo
ovplyv ujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie udí a ostatných organizmov,
zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ich ob ažujú alebo poškodzujú majetok.
2. Zdrojmi zne is ovania ovzdušia pre ú ely tohto VZN (v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) zákona .
478/2002 Z.z.) sú malé zdroje zne is ovania ovzdušia ( alej len MZZO) Ide o :
a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spa ovanie palív so súhrnným
tepelným príkonom do 0,3 MW,
b) ostatné technologické celky nepatriace do
kategórie ve kých a stredných zdrojov
zne is ovania (napr. stolárstva, lakovne, pekárne, at .),
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobova zne is ovanie ovzdušia,
skládky palív, surovín, produktov, odpadov ak nie sú sú as ou ve kého alebo stredného zdroja
zne is ovania a iné stavby, zariadenia a innosti výrazne zne is ujúce ovzdušie (napr.
manipulácia s uhlím, obilím, sypkými materiálmi a pod.),
d) pohyblivé zariadenie so spa ovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktoré zne is uje
ovzdušie ( alej len „mobilný zdroj“).
3. Prevádzkovate om MZZO je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo fyzickú
možnos prevádzkova zdroj zne is ovania ovzdušia ( alej len prevádzkovate ) na území
obce.

lánok 3
Povinnosti prevádzkovate ov malých zdrojov
1. Prevádzkovatelia MZZO sú povinní :
a) uvádza do prevádzky a prevádzkova zdroje v súlade s podmienkami na prevádzku týchto
zariadení ur enými výrobcami, musia voli najlepšiu dostupnú technológiu s prihliadnutím na
primeranos výdavkov a ich obstaranie a prevádzku v súlade s podmienkami ur enými obcou
Lozorno. V prípade potreby je prevádzkovate povinný na vyzvanie obce Lozorno priloži aj
odborný posudok,

2

b) umožni prístup zamestnancom obce Lozorno za ú elom zistenia množstva zne is ujúcich
látok a kontroly MZZO, jeho prevádzky a predklada im na to potrebné doklady,
c) vykona opatrenia na nápravu uložené obcou Lozorno,
d) vies prevádzkovú evidenciu o zdrojoch zne is ovania a poskytova obci Lozorno údaje
pod a vyhlášky Ministerstva životného prostredia . 706/2002 Z.z. o zdrojoch zne is ovania
ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach
prevádzkovania, o zozname zne is ujúcich látok, o kategorizácii zdrojov zne is ovania
ovzdušia a o požiadavkách zabezpe enia rozptylu emisii zne is ujúcich látok,
e) oznámi každoro ne do 15. februára obci Lozorno za každý malý zdroj spotrebu palív
a surovín a alšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti zne is ujúcich látok
vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovate ov palív
a surovín, po te prevádzkových hodín a o druhu ú innosti odlu ovacích zariadení,
f) neprekro i tmavos dymu (Ringelmannova stupnica),
g) v zariadeniach na spa ovanie palív sa nesmú spa ova iné palivá než ur ené výrobcom
zariadení, prípadne uvedené v schválenom súbore technicko – prevádzkových parametrov
a technicko – organiza ných opatrení na zabezpe enie prevádzky zdrojov alebo uvedené
v súlade obce Lozorno.
2. Povinnosti pod a ods. 1 písm. b), d), a e) sa vz ahujú len na právnické osoby a fyzické osoby,
ktoré sú podnikate mi (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka).

lánok 4
Povinnosti prevádzkovate ov mobilných zdrojov
1. Prevádzkovatelia mobilných zdrojov sú povinní dodržiava ustanovenia § 21 zákona
478/2002 Z.z. o ovzduší.

.

2. Prevádzkovatelia mobilných zdrojov zne is ovania ovzdušia v obci Lozorno majú okrem
povinností uvedených v zákone osobitnú povinnos : Pri zastavení motorového vozidla na as
dlhší ako 5 minút na území obce Lozorno (pri parkovaní, vykladaní a nakladaní tovaru, pri
opustení vozidla a pod.) je vodi povinný vypnú motor s výnimkou motorových vozidiel,
u ktorých si chod motora vyžaduje technologické zariadenie využívané v ase zastavenia.

lánok 5
Oprávnenia a povinnosti obce Lozorno
Obec Lozorno ako orgán ochrany ovzdušia v súlade so zákonom . 478/2002 Z.z. o ovzduší :
a) dáva súhlas na povo ovanie stavieb MZZO a ich užívanie,
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovate a MZZO,
c) ukladá prevádzkovate om MZZO, ktorí si neplnia povinnosti uložené im zákonom o ovzduší,
naväzujúcimi právnymi predpismi a týmto nariadením opatrenia na nápravu,
d) ukladá prevádzkovate om MZZO za porušenie právnych predpisov ochrany ovzdušia a tohto
nariadenia pokuty,
e) môže nariadi odstavenie MZZO alebo obmedzenie jeho prevádzky pri splnení podmienok
ustanovených v § 38 ods. 10 zákona . 478/2002 Z.z. o ovzduší,
f) ur uje podmienky na prevádzku MZZO,
g) dáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických
zariadení MZZO,
h) rozhoduje o poplatku právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá
prevádzkuje MZZO (§ 2 ods. 2 zákona . 401/1998 Z.z.).
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lánok 6
Výška poplatku
1. Poplatok za zne is ovanie ovzdušia pod a § 1 ods. 1 zákona . 401/1998 Z.z. platia právnické
osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO na území obce
Lozorno.
2. Poplatok prevádzkovate a MZZO sa pre každý zdroj ur uje na kalendárny rok paušálnou
sumou na základe údajov oznámených pod a § 6 ods. 4 a 5 úmerne k množstvu a škodlivosti
vypustených zne is ujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých zne is ujúce
látky vznikajú. Ro ný poplatok prevádzkovate a MZZO pozostáva zo sú tu poplatkov za
všetky ním prevádzkované MZZO v obci Lozorno a jeho max. výška je 663,50 eur.

Výška poplatku prevádzkovate a MZZO je závislá od :
príkonu alebo ve kosti prevádzkovaného zdroja,
druhu používaného paliva alebo suroviny, z ktorej zne is ujúce látky vznikajú,
množstva spotrebovaného paliva alebo látky, z ktorej zne is ujúce látky vznikajú,
technického stavu zdroja,
množstva spracovaného alebo spotrebovaného materiálu, z ktorého zne is ujúce látky
vznikajú,
f) množstva a druhu skladovaného materiálu, z ktorého zne is ujúce látky vznikajú,
g) druhu stavieb, zariadení a inností výrazne zne is ujúcich ovzdušie.

3.
a)
b)
c)
d)
e)

4. Výška poplatku pod a palivovej základne a množstva druhu spotrebovaného paliva za
predchádzajúci rok

a) plynné palivo
Množstvo spotrebovaného paliva
v m3 ( zemný plyn )
v l ( propan butan )
10000 - 20000
0 - 10000
20001 - 30000
10001 - 20000
30001 - 40000
20001 - 30000
40001 - 50000
30001 - 40000
50001 a viac
40001 a viac

Výška základného poplatku v EUR
6,50
13,00
19,50
26,50
33,00

b) tuhé palivo, drevo
Množstvo spotrebovaného paliva
tuhé palivo v kg
drevo v kg
0 - 2500
0 - 5000
2501 - 5000
5000 - 10000
5001 - 10000
10001 - 20000
10001 - 25000
20001 - 35000
25001 - 40000
35001 - 50000
40001 a viac
50001 a viac
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Výška základného poplatku v EUR
13,00
19,50
30,00
49,50
66,00
99,50

c) tekuté palivo
Množstvo spotrebovaného paliva v kg
0 - 2000
2001 - 5000
5001 - 8000
8001 - 10000
10000 a viac

Výška základného poplatku v EUR
9,50
16,50
26,50
39,50
66,00

d) lakovne, pílnice a spracovanie dreva, údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne, spracovanie obilia,
iná výroba, z ktorej vznikajú zne is ujúce látky a pod.
obytná zóna : 99,50 eur/rok, priemyselná zóna : 49,50 eur /rok
e) prevádzkovate skládky palív, surovín, produktov a odpadov, plochy, na ktorých sa
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobova zne is ovanie ovzdušia, stavby, zariadenia a iné
innosti zne is ujúce ovzdušie ( napr. manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, obilím,
OV, výkrm hovädzieho dobytka a ošípaných, výkrm hydiny, silážovanie, senážovanie,
erpacie stanice PHM s obratom do 100 m3, po né a spevnené hnojiská, sklady, skládky –
nádrže mo ovky, iné zariadenia a pod.)
obytná zóna : 132,50 eur/rok, priemyselná zóna : 66 eur/rok
5. Poplatok sa platí jednorázovo vždy najneskôr do 15 dní odo d a nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o ur ení výšky poplatku.
6. Poplatky platené prevádzkovate mi MZZO sú príjmom rozpo tu obce a stávajú sa sú as ou
obecného fondu životného prostredia. Ich použitie je ú elovo viazané na ochranu životného
prostredia obce a na zabezpe enie výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia obcou.

lánok 7
Oslobodenie od oznamovacej povinnosti a od poplatku
Povinnos oznamova údaje sa nevz ahuje na :
a) všetky fyzické osoby (ob anov) prevádzkujúce MZZO,
b) právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO na spa ovanie
zemného plynu s výkonom zdroja do 25 kW.

Povinnos plati poplatok sa nevz ahuje na :
a) školské zariadenia a MZZO ktorých zria ovate om je obec Lozorno,
b) prevádzkovate , ak je jeho ro ná spotreba paliva do 10 000 m3 zemného plynu.
Týmto prevádzkovate om sa poplatok nebude vyrubova .

lánok 8
Pokuty
1. Prevádzkovate ovi MZZO obec Lozorno :
a) uloží pokutu do 663,50 eur za nesplnenie oznamovacej povinnosti pod a lánku . 3 písm. e)
tohto VZN ( v zmysle § 6 ods. 4 zák. . 401/1998 Z.z.),
b) môže uloži pokutu 3 eur až 3 319 eur za porušenie povinností stanovených v lánku 3 písm.
a), c), f) a g) tohto VZN ( v zmysle § 38 ods. 6 zákona . 478/2002 Z.z.),
c) môže uloži pokutu 16,50 eur až 331,50 za porušenie povinností ustanovených v lánku 3
ods. 1 písm. b) a d) tohto VZN ( v zmysle § 38 ods. 7 zák. . 478/2002 Z.z.).
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Pokuty sú príjmom rozpo tu obce Lozorno a ich použitie je ú elovo viazané na ochranu životného
prostredia.
Ak v lehote do uplynutia jedného roka od d a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení
pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta pod a ods. 1 písm. b)
a c) a prevádzkovate MZZO nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené obcou Lozorno. Obec
Lozorno uloží pokutu až do výšky dvojnásobku súm ur ených v ods. 1 písm. b), a c) a môže nariadi
odstavenie MZZO alebo obmedzenie jeho prevádzky (v zmysle § 38 ods. 7 zák. . 478/2002 Z.z.).
Pokutu možno uloži do jedného roka odo d a, ke sa obec Lozorno o porušení povinnosti dozvedelo,
najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.

lánok 9
Spolo né ustanovenia
Na konanie vo veci poplatkov za zne is ovanie ovzdušia sa vz ahuje zákon . 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Zánik malého zdroja zne is ovania ovzdušia, ktorý
bude správcovi poplatku oznámený v priebehu prvého štvr roka príslušného kalendárneho roka,
najneskôr však do 31.3., bude obec Lozorno akceptova tak, že za príslušný malý zdroj zne is ovania
neur í poplatok.
Po tomto termíne je prevádzkovate malého zdroja zne is ovania ovzdušia povinný zaplati celú
iastku poplatku, ktorá bola ur ená rozhodnutím pre príslušný kalendárny rok.

lánok 10
Závere né ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo prejednané a schválené na zasadnutí Obecného
zastupite stva v Lozorne d a 27.2.2007 a nadobúda ú innos 15. d om od vyvesenia na úradnej tabuli
Obecného úradu v Lozorne.
Schválením tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno o poplatkoch za
zne is ovanie ovzdušia . 1/1998 zo d a 28.4.1998.

ubomír H a r a m i a
starosta obce
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Obec Lozorno

Príloha k VZN . 1/2007

Oznámenie
Údajov potrebných pre ur enie výšky poplatku za zne is ovanie ovzdušia na rok 20____
(pod a skuto nosti roka 20______)

Prevádzkovate malého zdroja zne is ovania ovzdušia oznamuje pod a § 6 ods. 4
zákona NR SR . 401/1998 Z.z. o poplatkoch za zne is ovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov obci Lozorno ako správcovi poplatku tieto údaje potrebné pre ur enie výšky
poplatku :
I.Všeobecné údaje :

Adresa zdroja :

Malý zdroj – názov
technológie, výroby
(spa ovacie zariadenie s tepelným
výkonom nižším ako 0,3 MW,
zariadenie technologických procesov
a pod.
uvies o akú prevádzku sa jedná)

Prevádzkovate zdroja :
Meno a adresa

Identifikácia :
(I O, fyzická osoba – podnikate , právnická osoba)

Bankové spojenie :
Dátum zahájenia prevádzky :
(uvies mesiac a rok)
II. Údaje o malých zdrojoch
A. Prevádzkovate zdroja s tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW alej uvádza

Typ kotla :

Výkon v kW :

Druh paliva :

Spotreba paliva : v tonách (pri pevnom palive),
v m3 (pri zemnom plyne), v litroch (pri propan
butane

*zemný plyn, ORO, nafta,
drevo, uhlie, koks :
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Po et :

Výška komína v m :
alebo
Po et výduchov :

Poznámka :

*(uvádza sa pri pieckach, gamatoch a pod)

B. Prevádzkovate zariadenia ostatných technologických celkov nepatriacich do kategórie
ve kých a stredných zdrojov ( napr. lakovne, pílnice a spracovanie dreva, údenie mäsa a rýb,
mlyny, pekárne, spracovanie obilia, iná výroba, z ktorej vznikajú zne is ujúce látky a pod.)
uvádza :

kapacita výroby ( v t/rok, ks/rok)

spotreba základných surovín ( t/rok )

druh základných a vybraných zne is ujúcich látok
(tuhé zne is ujúce látky, anorganické a organické plyny a pary)

hmotnostný tok zne is ujúcich látok ( t/rok )
spôsob zistenia emisii zne is ujúcich látok (meranie, bilan ný výpo et)

Zariadenie, ktoré nie je uvedené v tejto prílohe pod bodom C sa stanovuje pod a najbližšie
podobného zdroja.

C. Prevádzkovate skládky palív, surovín, produktov a odpadov, plochy na ktorých sa
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobova zne is ovanie ovzdušia, stavby, zariadenia a iné
innosti zne is ujúce ovzdušie ( napr. manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, obilím,
OV, výkrm hovädzieho dobytka a ošípaných, výkrm hydiny, silážovanie, senážovanie,
erpacie stanice PHM s obratom do 100 m3, po né a spevnené hnojiská, sklady, skládky –
nádrže mo ovky, iné zariadenia a pod.) uvádza :
druh vykonávanej innosti
druh manipulovanej, skladovanej látky
(základné a vybrané zne is ujúce látky, ostatné zne is ujúce látky tuhé, plynné a pary)
množstvo manipulovanej, skladovanej látky ( v t/rok )
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ve kos manipula nej plochy v m2

Zariadenie, ktoré nie je uvedené v tejto prílohe pod bodom C sa stanovuje pod a najbližšie
podobného zdroja.

Oznámenie vyhotovil :

Podpis :

Za správnos zodpovedá :

Podpis :

Telefón :
Predložené d a :
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