Obec Valaská Belá

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Valaská Belá
. 1 /2015
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za zne is ovanie
ovzdušia
Obecné zastupite stvo vo Valaskej Belej pod a §6 zákona SNR . 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
v súlade so zákonom NR SR . 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia ( alej len zákon
o ovzduší ) a . 401/1998 Z.z. o poplatkoch za zne is ovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov ( alej len zákon o poplatkoch).
PRVÁ AS
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
el nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred
zne is ujúcimi látkami
b) pôsobnos obce ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia
c) stanovenie poplatkov za zne is ovanie ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov
zne is ovania ovzdušia
d) zodpovednos za porušenie povinností na úseku ochrany ovzdušia
§2
Základné pojmy
1. Zne is ujúcou látkou je akáko vek látka vznášaná udskou innos ou priamo alebo
nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže ma škodlivé ú inky na zdravie udí
alebo životné prostredie, okrem látky, ktorej vznášanie do životného prostredia je
upravená osobitným predpisom ( § 2 písm. b) zákona o ovzduší ).
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2. Malý zdroj zne is ovania ovzdušia je stacionárny zdroj, ktorým je technologický
celok, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobova
zne is ovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby,
zariadenia a innosti zne is ujúce ovzdušie, ak nie sú sú as ou ve kého zdroja alebo
stredného zdroja ( § 3 ods.2 zákona o ovzduší ).
Vymedzenie malých zdrojov v zmysle prílohy 2 vyhlášky MŽP SR . 356/2010 Z.z.
je uvedené v prílohe . 1 tohto VZN.
3. Prevádzkovate om malého zdroja zne is ovania ovzdušia je právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnos prevádzkova alebo riadi zdroj
zne istenia ovzdušia ( § 2 písm. f) zákona o ovzduší).
4. V pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja, o lenení stacionárneho
zdroja o jeho kategórií a o lenení zariadenia stacionárneho zdroja rozhoduje
obvodný úrad životného prostredia ( § 3 ods.5 zákona o ovzduší ).
DRUHÁ AS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§3
Všeobecné povinnosti
1. V zariadeniach stacionárnych zdrojov sa môžu spa ova len palivá ur ené orgánom
štátnej správy ochrany ovzdušia pod a zákona o ovzduší alebo správnym orgánom
v integrovanom povo ovaní. Ak palivo nie je takto ur ené, môžu sa spa ova palivá
uvedené v dokumentácií zariadenia. ( § 14 ods. 2 zákona o ovzduší )
2. Nové zariadenia stacionárnych zdrojov a jestvujúce zariadenia stacionárnych
zdrojov, na ktorých sa vykonáva podstatná zmena, musia zodpoveda najlepšej
dostupnej technike a všetky zariadenia stacionárnych zdrojov musia sp
ustanovené požiadavky na rozptyl emisií zne is ujúcich látok. Podstatná zmena je
zmena v charaktere alebo v innosti stacionárneho zdroja alebo jeho rozšírenie,
ktorá môže ma významné nepriaznivé ú inky na zdravie udí alebo životné
prostredie. Podstatnou zmenou je aj zmena ustanovená pre konkrétne zariadenie
( § 14 ods. 1 zákona o ovzduší ).
§4
Povinnosti prevádzkovate ov malého zdroja zne is ovania ovzdušia
1. Súhlas orgánu ochrany ovzdušia je v zmysle § 17 zákona o ovzduší potrebný
a) na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov zne is ovania
ovzdušia, vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie. Tento súhlas je
záväzným stanoviskom ( § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší
b) na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení
stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych
zdrojov po vykonaných zmenách ( § 17 ods.1 písm. c) zákona o ovzduší
c) na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov,
na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povo ovanie nepodlieha stavebnému
konaniu ( § 17 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší.
2. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú pod a § 16 zákona o ovzduší povinní:
a) uvádza do prevádzky a prevádzkova stacionárne zdroje v súlade
s dokumentáciou a s podmienkami ur enými obcou vo vydanom súhlase
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b) umožni prístup zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia a obce
alebo týmito orgánmi povereným osobám ku stacionárnym zdrojom na ú el
zistenia množstva zne is ujúcich látok a kontroly stacionárneho zdroja a jeho
prevádzky a predklada im potrebné podklady
c) vykona opatrenia na nápravu uložené obcou alebo SIŽP
d) vies prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch v zmysle zákona o ovzduší
e) neprekro ustanovenú tmavos dymu
f) dodržiava ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania
g) podrobi sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek ur ených na prevádzku
stacionárneho zdroja pod a § 31 ods. 2 a predklada obci potrebné podklady.
3. Povinnosti pod a ods. 1 písm. b) a d) sa vz ahujú len na právnické osoby a na
fyzické osoby – podnikate ov.
4. Prevádzkovate malého zdroja je povinný oznámi každoro ne do 15. februára obci
za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých zne is ujúce látky vznikajú
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 och palív a surovín, po te prevádzkových hodín malého zdroja
a o druhu a ú innosti odlu ovacích zariadení ( §6 ods.4 zákona o poplatkoch).
§5
Pôsobnos , práva a povinnosti orgánu ochrany ovzdušia
1. Obec je orgánom ochrany ovzdušia v zmysle § 22 písm. e) zákona o ovzduší
a pod a § 27 zákona o ovzduší v prenesenom výkone štátnej správy :
a) podie a sa na vypracovaní a realizácií programu a integrovaného programu,
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovate ov malých zdrojov,
c) vydáva súhlas pre malé zdroje pod a § 17 ods.1 písm. a), c), f),
d) uloží prevádzkovate ovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní
povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi
predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
e) ukladá prevádzkovate om malých zdrojov pokuty,
f) môže nariadi obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
h) môže ustanovi všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov
j) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak prevádzkuje bez súhlasu pod a
§ 17 ods. 1 písm. f).
2. Obec v súhlasoch pod a ods. 1 písm. c) môže ur podmienky prevádzkovania
malých zdrojov.
3. Obec pod a § 2 ods. 2 zákona o poplatkoch rozhoduje o poplatku pre právnické
osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj
zne is ovania ovzdušia.
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TRETIA
AS
POPLATKY A POKUTY
§6
Stanovenie poplatku
1. Poplatok za prevádzkovanie malého zdroja zne is ovania ovzdušia sa ur uje pre
každý zdroj na kalendárny rok paušálnou sumou na základe oznámenia
prevádzkovate a zdroja. Paušálny poplatok je stanovený úmerne k množstvu
a škodlivosti vypúš aných zne is ujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín
z ktorých zne is ujúce látky vznikajú, maximálne do výšky 663,87 € ( § 3 ods. 2
zákona o poplatkoch).
2. Ro ný poplatok pre prevádzkovate a zdroja pozostáva zo sú tu poplatkov za
všetky ním prevádzkované malé zdroje v obci ( § 3 ods. 4 zákona o poplatkoch ).
§7
Vyrubenie poplatku
Poplatok je vyrubený rozhodnutím, ktoré podpíše starosta obce a ur í v om ro ný
poplatok za prevádzkovanie malého zdroja v predchádzajúcom období, príp. výšku
a termíny splátok ako i alšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti
prevádzkovate a malého zdroja ( § 6 ods. 6 zákona o poplatkoch ).
§8
Platenie poplatku
Za prevádzkovanie malých zdrojov platí prevádzkovate poplatok. Výška poplatku
závisí od druhu používaného paliva, od spotreby paliva po as kalendárneho roku.
Výška poplatku sa stanovuje pod a prílohy . 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia. Na konanie vo veciach poplatkov za zne is ovanie ovzdušia sa vz ahujú
predpisy o správnom konaní ( zákon 71/1967 Zb.).
§9
Oslobodenie od poplatku
Od poplatku sú oslobodené:
a) fyzické osoby, ktoré prevádzkujú malý zdroj zne is ovania, ak sa tento zdroj
nevyužíva na výkon podnikate skej innosti
b) fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ak miestom ich podnikania je objekt
slúžiaci sú asne na obytné ú ely tejto fyzickej osoby
c) prevádzkovate om zariadení malého zdroja zne is ovania vo vlastníctve obce
Valaská Belá.
§ 10
Príjemca poplatku
Poplatky platené prevádzkovate om malého zdroja zne is ovania ovzdušia sú
príjmom rozpo tu obce ( § 7 ods.2 zákona o poplatkoch ).
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§ 11
Kontrolná innos
1. Kontrolu plnenia tohto VZN vykonávajú poverení pracovníci Obce.
2. Pokuty na úseku ochrany ovzdušia sa riešia v súlade s ustanoveniami
zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší a zákona 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
zne is ovanie ovzdušia v platnom znení.
ŠTVRTÁ AS
ZÁVERE NÉ USTANOVENIA
§ 12
Zrušujúce ustanovenie
1. D om ú innosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o ochrane ovzdušia a poplatkoch
za zne is ovanie ovzdušia sa ruší v celom rozsahu Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Valaská Belá . 2/2010 , ktoré bolo schválené obecným zastupite stvom uznesením .
50/2010 zo d a 22.4. 2010.
§ 13
innos
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupite stvom Obce Valaská Belá d a 21.5. 2015
uznesením . 83/2015.
VZN nadobúda ú innos d a 9.6.2015

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce
Vyvesené: 25. 5. 2015
Zvesené: 9.6. 2015
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Príloha . 1
Sadzobník poplatkov pre malé zdroje zne is ovania ovzdušia
1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spa ovanie palív so
súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,30 MW.
Spotreba plynu (m³ /rok)
do
24 999 m³ 25 000
49 999 m³
50 000
74 999 m³
75 000 a viac

Poplatok
5,- €
7,- €
10,-€
15,- €

2. Ostatné spa ovacie zariadenia
Spotreba paliva (t/rok)
Hnedé uhlie
ierne uhlie, koks
Drevo, drevené pelety

Poplatok
5,50 € / t
4,00 € / t
3,00 € / t

3. Chov hospodárskych zvierat projektovaný na kapacitu do 200 miest pre hovädzí
dobytok do 500 miest pre ošípané do 100 miest pre prasnice do 5000 miest pre hydinu
do 1000 miest pre ovce do 300 miest pre kone a do 1500 miest pre kožušinové a iné
úžitkové zvieratá
Chov hospodárskych zvierat
(percento naplnenia kapacity)
do 24,99 %
od 25,00 % do 49,99 %
od 50,00 % do 74,99 %
od 75,00 % do 100 %

Poplatok
15,- €
20,- €
25,- €
30,- €

4. Poplatky za plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobova
zne is ovanie ovzdušia
Výmera plochy ( m² )
do 50 m²
do 100 m²
do 200 m²

Poplatok za skládku odpadov
( stavebný odpad, su )
10,- €
15,- €
20,- €
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Poplatok za skládku
palív, surovín
15,- €
20,- €
25,- €

