VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Šumiac
č. 2/2016
O OCHRANE OVZDUŠIA A O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE
OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ OBCE Šumiac
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet nariadenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):
– vymedzuje základné pojmy, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri
ochrane ovzdušia na území obce Šumiac (ďalej len obec),
– určuje pôsobnosť obce ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia,
– stanovuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia, pričom poplatková povinnosť a oznamovacia povinnosť sa
vzťahuje len na právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie,
– určuje zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku ochrany ovzdušia.
II. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§2
Základné pojmy
Zdroj znečisťovania ovzdušia
(1) Zdroj znečisťovania ovzdušia je
a) stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín
a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia
alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, 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,
b) mobilný zdroj, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným
hnacím motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie.
(2) Stacionárne zdroje sa podľa miery ich vplyvu na ovzdušie alebo podľa rozsahu
znečisťovania ovzdušia členia na
a) veľký zdroj, ktorým je osobitne závažný technologický celok,
b) stredný zdroj, ktorým je závažný technologický celok, ak nie je súčasťou veľkého
zdroja,
c) malý zdroj, ktorým je ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú
práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov
a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou
veľkého zdroja alebo stredného zdroja.

(3) Zariadenia stacionárnych zdrojov sa podľa dátumu ich povolenia a dátumu ich uvedenia
do prevádzky členia na jestvujúce zariadenia a nové zariadenia a podľa uplatňovania
emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa
ustanovených spôsobov.
(4) Stacionárne zdroje sa podľa charakteru technologického procesu, technologického
princípu alebo účelu technológie zaraďujú do kategórií podľa ustanovenej kategorizácie.
(5) V pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja podľa odseku 1 písm. a), o členení
stacionárneho zdroja podľa odseku 2, o jeho kategórii podľa odseku 4 a o členení zariadenia
stacionárneho zdroja podľa odseku 3 rozhoduje okresný úrad.
§4
(2) 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.
(3) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa rozumie právnická alebo fyzická
osoba , ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento zdroj.
(4) Pri pochybnostiach o vymedzení malého zdroja znečisťovania ovzdušia, o začlenení a
jeho kategorizácii rozhodne stavebný úrad alebo iný príslušný orgán štátnej správy, a to
na návrh orgánu ochrany ovzdušia.

§3
Povinnosti prevádzkovateľa

(1) Prevádzkovateľ je povinný:
a) umožniť prístup zamestnancovi obce, alebo obcou poverenej osobe ku zdroju na
účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a
predkladať im potrebné podklady. Vzor oznámenia tvorí prílohu č.1 tohto VZN.

b) oznámiť obci do 15 dní zánik, resp. zmeny v parametroch či prevádzkovaní malého
zdroja, vrátane všetkých údajov potrebných pre určenie výšky poplatku,

c) každoročne do 15. februára oznámiť obci za každý malý zdroj 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,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o malých zdrojoch a poskytovať obci ustanovené údaje
a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia obci
alebo ňou poverenej právnickej osobe,
e) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia.

(2) V oznámení podľa odseku 1, písm. c) je prevádzkovateľ povinný uviesť:
a) základné údaje o prevádzkovateľovi z obchodného alebo zo živnostenského registra
b) miesto prevádzky malého zdroja,
c) dátum zahájenia prevádzky,
d) umiestnenie, typ a príkon malého zdroja,
e) názov technológie, výroby,
f) množstvo a druh použitého paliva a surovín za uplynulý rok,
g) počet prevádzkových hodín malého zdroja,
h) druh a účinnosť odlučovacích zariadení.
(3) Obec 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 malého zdroja za
znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a
ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
(4) Povinnosti podľa odseku 1 sa vzťahujú len na právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie.
§4
Výška poplatku
(1) Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje znečisťovania na území Obce Šumiac.
(2) Poplatok pre každý malý zdroj sa určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky
663,87 eura na základe údajov oznámených podľa § 3 odsek (1) písm.c) tohto VZN
úmerne

a) pevné palivo- hnedé uhlie, čierne uhlie, koks, brikety, drevo
b) ľahký vykurovací olej, nafta
c) zemný plyn
MW sa ustanovuje za 1 t, resp. za m3 / aj začatých / nasledovne:

10,00 €/t
10,00€/t
10,00€/t

spáleného alebo spotrebovaného za obdobie uplynulého kalendárneho roka.

§5
Vymedzenie malého zdroja, na ktorý sa nevzťahuje poplatková povinnosť

Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na malý zdroj :
a) malé zdroje, ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch, v stavbách
určených na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie,
b) malé zdroje, ktoré prevádzkuje obec,
c) malé zdroje, ktoré prevádzkujú školské a zdravotnícke zariadenia,
d) malé zdroje, ktoré prevádzkujú sociálne, charitatívne, záujmové a cirkevné
organizácie

§6
Vyrubenie poplatku
(1) Obec určuje rozhodnutím prevádzkovateľovi malého zdroja výšku a splatnosť
ročného poplatku za znečistenie ovzdušia v predchádzajúcom roku ako aj ďalšie
podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti.
(2) Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
vydaného podľa ods. (1).

§7
Pokuty

Za nesplnenie povinností uvedených v § 3 ods. (1) písm. b) a ods.2 tohto VZN a určených
v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. (1) , môže byť prevádzkovateľovi uložená
pokuta do 663,87 eura.2)
§8
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Šumiace sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa 5.5.2016 uznesením č. 27/OZ/2016
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 20.5.2016

