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Všeobecne zźryäznénarĺadenie obce Miloslavov
o poplatkoch za znečisťovanieovzdušia
č. tl20l9

obec Miloslavov na zálklade samostatnej pôsobnosti podľa článku os Ústavy Slovenskej republiky
avsúlade sustanoveniami $ 4 ods. 3 písm. c) a $ ó ods. I zäkonač.369l|990Zb. oobecnom
zriadeni v zneni neskoršíchpredpisov a podľa $ 6 ods. 5 ztlkona ě. 40111998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v zneni neskoršíchpredpisov (ďalej len ,,zakon o poplatkoch za
znečisťovanieovzdušia") vydáva toto všeobecne zźxännénariadenie (ďalej len ,,VZ}{")
o poplatkochzaznećisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovaniaovzdušia.

Článoľ1

Všeobecnéustanovenia
Toto VZN upravuje prźxa a povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie
(ďalej len ,,prevádzkovateľ") pri ochĺane ovzdušia pred znečisťujúcimilátkami na űzemí obce
Miloslavov, upravuje pôsobnosť obce vo veci rozhodovania pri výkone štátnej správy na úseku
ochľany ovzdušia a uľčujevyšku a spôsob platenia poplatku za zneěisťovanie ovzdušia (ďalej len
,,poplatok") malými zdrojmi znečisťovaniaovzdušia (ďalej len,,MZZO"), upravuje spôsob riešenia
správnych deliktov v oblasti ochrany ovzdušia, spôsob a qýšku ukladania pohit za porušenie
povinno stí prevádzkov ateľ a MZZO .

článok 2

Zái<ladné pojmy
(1) Zdroj znečisťovaniaovzdušia je podľa $ 3 zákona č). I37l20l0 Z. z. o ovzduší( ďalej len,,zákon
o ovzduší"):

a) stacionárny zdroj, ktoým je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín
a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia' horenia alebo úletu
znečisťujúcichlátok alebo iná stavba' objekt a činnosť,ktorá znečistĘealebo môže znečisťovať
ovzdušie; vymedzený je ako súhľnvšetkých častí,súčastía činnostív rámci funkčného celku
a priestorového celku.
b) mobilný zdroj, ktorym je pohyblivé zariadenie so spaľovacímmotorom alebo iným hnacím
motorom' ktoý znečist'uje ovzdušie.
(2) Stacionárne zdroje sa podľa miery ich vplyvu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania
ovzdušia členia na:
a) veľký zdroj, ktorym je osobitne ztxažný technologický celok,
b) stredný zdroj, ktoým je ztrvažný technologický celok, ak nie je súčasťouveľkého zdroja,
c) malý zdroj, ktorým je ostatný technologický celoĘ plochy' na ktoých sa vykonávajú pľáce, ktoré
môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky paliv, surovín, produktov a odpadov a stavby,
zariadenia a činnosti znečisťujúceovzdušie, ak nie sú súčasťouveľkého zdroja alebo stredného
zdroja.

(3) Zanadenie stacionárneho zdroja je celok,-na ktory sa uplatňujú emisné limity, technické
požiadavky a podmienky prevádzkovania. Clenenie zariadeni stacionárneho zdroja a ich
vymeđzenieje ustanovené vykonávacím predpisom podľa $ 33 písm. a) zźtkona o ovzduší.

Zariadenia stacionárneho zdroja sa podľa dátumu povolenia a dátumu uvedenia do prevádzky členia
na jestvujťlce zariadenia a nové zariadenia.
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(4) Stacionźrne zdroje sa podľa charakteru technologického procesu, technologického princípu
alebo účelutechnológie zaraďujű do kategórií podľa ustanovenej kategońzácie.

(5) v pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja podľa odseku l písm. a) tohto článku,
o členenístacionárneho zdľoja podľa odseku 2 tohto článku, ojeho kategórii podľa odseku 4 tohto
článku a o členenízariadeĺia stacionárneho zdroja podľa odseku 3 tohto článku rozhoduje okĺesný
úrad.

Clánok 3

Oľgány ochľany ovzdušia a ich pôsobnosť
orgánmi ochrany ovzdušia, podľa $ 22 zákona o ovzduší,sú
a) ministerstvo
b) inšpekcia
c) okĺesnéúrady v sídle kraja
1)

d) okľesnéúrady
e) obce.

2) Podľa $ 27 zźkona o ovzduší obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany

ovzdušia:
a) podieľa sa na vypracovaní a realizäcii programu a integrovaného programu a prijaté opatrenia
zahÍňa v územnom plánovaní,
b) kontľoluj e dodľžiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdľoj ov,
c) vydáva súhlas pre malé zdroje podľa $ 17 ods. l písm. a), c) a Í) zźlkona o ovzduší,
d) uložíprevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené
týmto zákonom a všeobecne zźxäznýmiprávnymi predpismi v oblasti ochĺany ovzdušia,
e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
g) môže ustanoviť všeobecne zäväznýmnariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných
zdrojov,
h) informuje o smogovej situácii podľa $ 12 ods. |l zźlkona o ovzduší,
i) určuje rozsah apožiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
j) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa $ 17 ods. 1
písm. f) zćlkona o ovzduší,
k) môže všeobecne zźxäznýmnariadením podľa $ 9 ods. 3 zźlkona o ovzduší zriadiť, vymedziť
alebo zrušiťnízkoemisnúzónu,
l) povoľuje na zźlklade žiadosti prevádzkovateľa vozidla dočasný vjazd a trvalý vjazd cestných
motorových vozidiel do nízkoemisnej zóny,
m) oznamuje ministerstvu zriadenie, vymedzenie a zrušenie nízkoemisnej zőny.

obec v súhlasoch podľa odseku l písm. c) zźlkona o ovzdušímôže určiťpodmienky prevádzkovania
malých zdľojov.

Povinnosti

Clánok

p

4

ľevádzkovatel' oY

MZZO

1) Pri výstavbe noaých zariadeni, ktoré môŽu byť zdrojom, alebo pri modernizźlcii jestwjúcich
zariadeni sa musí voliť najlepšia dostupná technika s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na jej
obstaranie a prevádzku.
2)

P r ev

ädzkovatelia malých zdroj ov sú povinní
a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami
:

a)wádzať do prevádzky
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určenými obcou,
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku
stacionárnym zdrojom na účelzistenia množstva znečistĘúcichlátok a kontroly stacionárneho
zdĺoja ajeho prevädzky a predkladať im potrebné podklady,
c) vykonať opatrenia na nápravu uloženéobcou alebo inšpekciou,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať okresnému úradu životného
prostredia ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj d'alšie údaje potrebné na zistenie
stavu ovzdušia orgánom ochľany ovzdušia alebo týmito orgánmi poveľeným právnickým osobám,
e) neprekĺočiťustanovenú tmavosť dymu,
Đ dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych
zdrojov,
g) podrobiť sa preskumaniu podmienok a poźiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja
podľa $ 3l ods. 2 apredHadať obci potrebné podklady.

čhnok 5

Povol'ovanie stavieb MZZO
t) Žiadosť o vydanie súhlasu na činnosti podľa článku 4 preĘadä žiadateľpríslušnémuorgánu

ochrany ovzdušia. Żiadosť okľem všeobecných náležitostípodania musí obsahovať preukázanie
volby najlepšej dostupnej techniky a odôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochĺany
ovzdušia.
2)

K žiadosti ježiadateľ povinný navyzvanie orgánu ochĺany ovzdušia priložiťodborný posudok

vyhotovený osobou, ktorá má ministerstvom vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na
vykonávanie posudkovej činnosti vo veciach ochĺany ovzdušia.

Clánok 6
Poplatky
1) Prevádzkovateľ MZZO platí poplatok za podmienok ustanovených
znečisťovanieovzdušia.

2)

o

poplatku prevádzkovateľa l\IZZo rozhoduje

v

v zákone o poplatkoch za

prenesenom výkone štátnej správy obec

rozhodnutím.

3) Poplatok pľevádzkovateľa sa pre katdý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do
vyšky 663,87 eura na zźlk|ade údajov oznámených podľa $ 6 ods' 4 a5 zétkona o poplatkochza
znečisťovanie ovzdušia úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečistujúcichlátok alebo k
spotľebe paliv a surovín, z ktoých znečistĘúcelátky vznikajú.
4) Ročnýpoplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtupoplatkov za všetky ním prevádzkované
IvIZZO v jednej obci.
5) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť každoročnedo 15. februára obci zakaźdý MzZo spotrebu
palív a surovín' z ktoqých znečisťujúcelátky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva
a škodlivosti znečisťujúcichlátok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a
kvalitatívnych ukazovatel'och paliv a surovín, počte prevádzkových hodín MZZO a o druhu a
účinnostiodlučovacíchzariadení. oznámenie je návrhom na začatie konania podľa $ 18 zákona č.
7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

6) obec preskuma údaje uvedené v oznámení a na ztlklade množstva a škodlivosti znečisťujúcich
látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a suľovínvydá rozhođnutie,v kÍorom určí

-4-

ročný poplatok v predchádzajircom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky
týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa MZzo.
7) Poplatky platené prevádzkovateľom I\IZZO sú príjmom rozpočtu obce.
8) Prevádzkovateľ je povinný zaplatiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia na účetobce Miloslavov
do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výške poplatku.

9) Sadzobník poplatkov zaMZZo (kategonzäcia zdrojov podľa Prílohy č. l k Vyhláške
č,. 4l0l20l2 Z. z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší):
9.1 Palivovo

vŽp sn

energeticĘ pľĺemysel

9.1' 1 Zariadenia na spaľovanie zemného plynu

(spotľeba zemného plynu m3/rok)

do9 999
od 10 000 do
od 15 000 do

|4999
19999
od 20 000 do 24999
od25 000 a viac

35

60€
90€
I20€

€

150 €

l0.l'2 ostatné spaľovacie zariadenia

( spotreba paliva t/rok)

Tuhé fosílne palivá (koks. čierne uhlie)

do

25

25 aviac

100€
20re,

Ľahké vykurovacie oleje. nafta
35 €
do
60 €
do
90 €
do
I20 ę
do
150 €
do
4,0 a
180 €
Drevo- drevené pelety a biomasa
l00 €
do
200 €
10,0 a

0,5
1,0
2,0
3,0
4,0
viac

10,0
viac

9.2 PoplatĘ za plochy, na ktorych sa vykonávaj,Ú prźrce, ktoľémôŽu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia.
Výška poplatku sa vypočítapodľa množstva a druhu uskladnených palív a suľovín, zktoých
znečistĘúcelátky vznikajú podľa nasledujúcich sadzieb:
Plocha skláđkym'Ż

0-100
101 - 250
250 - 500

500 a viac

Skládka odpadov
(napr. stavebný odpad, suť)

50€
100€
17re.
25re.

Skládka palív. surovín.
produktov a pod.
35€
7a€
100€
17re.

9.3 Špecifickézaľĺadenĺa
. čerpacie stanice pohonných hmôt
paušálny ročný poplatok 100€
. Čęrpacie stanice LPG
paušálny ročný poplatok 50€
o Pľiemyselná ýroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov
paušálny ročný poplatok 200€
o Kompostárne
paušálny ročný poplatok 35€
o Liehovary
paušálny ročný poplatok 100€
o Certifikované lakovne
paušálny ročný poplatok 50€
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o

ostatné špecifickézariadenia podľa kategorizácie zdrojov uvedenej vo vyhláške uŽp
4l0/20l2 Z.z. korou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zttkona o ovzduší
paušálny ročný poplatok 200€

sR

ĺ

Clánok 7
Vylúčeniepoplatkovej a oznamovacej povinnosti
od povinnosti oznámiť každoročne do l5. februára obci zakaždý IvÍZZo, spotrebu palív a surovín,
z ktorych znečistĘúcelátky vznikajű a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti
znečist\úcichlátok vypustených do ovzdušia za uplynulý ľok, a od povinnosti platiť poplatky,
obec vyčleňuje prevádzkovateľov, kÍorym sa poplatok nebude vyrubovať, a vyčleňuje malé zdroje
znečisťovaniaovzdušia, na ktoré sa nevďahuje povinnosť oznámenia:
a) stacionárnych zariadeni na spaľovanie plynu s príkonom menším ako 0,lMW,
b) stacionárnych piestoých spaľovacích motorov, slúžiacich ako náhradný zdroj energie,c) pľevádzkovatelia zariadení prevádzkovateľom ktoľých je fyzická osoba s pľeukazomZTP,
d) zariadení, lĺÍoréprevádzkuje obec Miloslavov a ňou zriadené organiztłcie.

Clánok 8
Spľávne delikty a pokuty
t. Zaĺesplnenie povinností uvedených v $ 6 ods. 4 zátkona o poplatkoch za znećisťovanie ovzdušia
určených v rozhodnutí obce vydanom podľa čl'6 ods. 7 tohto VZN, uložíobec v prenesenom
qýkone štátnej správy prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do výšky 663,87 eura.

2. obec alebo inšpekcia uložípodľa $ 30 ods. 6 ztkona o ovzdušíprevádzkovateľovi malého zdroja
pokutu od 33 eur do 3 300 eur, ak porušípovinnosti ustanovené v $ 14 ods. 2, v $ 16 ods. l písm'
a), c), e) a Đ alebo prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu podľa $ 17 ods. 1 písm. Í), alebo
porušízálkazustanovený v $ 14 ods. 8 písm. a) zátkona o ovzduší.
3. obec alebo inšpekcia uložípodľa $ 30 ods. 7 zźtkona o ovzdušíprevádzkovateľovi malého zdroja
pokutu od 20 eur do 330 eur, ak porušípovinnosti ustanovené v $ 16 ods. 1 písm. b), d) a g) zźtkona
o ovzduší.
4. Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloženípokuty
dôjde k opätovnémuporušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa $ 30 ods. 1 až 7
zźtkona o ovzdušía prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uloženéokľesným
úradom, inšpekciou alebo obcou podľa tohto zákona, okresný úrad, inšpekcia alebo obec uloží
pokutu až do dvojnásobku hornej hľanice pohit ustanovených podľa $ 30 ods. l až 7 zźlkona
o ovzduší, a okĺesný úrad v sídle kraja alebo obec môžu nariadiť obmedzenie alebo zastavenie
prevádzky stacionárneho zdroja.
5. okľesný úrad, inšpekcia a obec môžu zaćať konanie o uloženípokuty do jeđnéhoľoka odo dňa,
keď sa o porušení povinnosti dozvedeli, najneskôr do tľoch ľokov ođodňa, keď k porušeniu
povinnosti došlo. Pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada okresný úrad, inšpekcia a obec na
a rozsah porušenia povinností, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas
zźĺvažnosť
trvania protiprávneho stavu.

6. Výnosy z pohit uložených obcou podľa zttkona o ovzdušía

znečisťovanieovzdušia sú príjmom obce.
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zäkona o poplatkoch za

článoľ1o
Schválenie VZN a jeho účinnosť
Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov a bolo schválené dňa25.04.2019
uznesením oZ č). 38. VZN nadobúda účinnosťt5. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce
Miloslavov.

Milan
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nský

Pľílohač. 1
OBEC MILOSLAVOV
Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov

OZNAMENIE

Úułĺov o PREVÁDZI<E MALEHo

ZDRoJA ZNEČIsŤoVANIA ovZDUŠIA

ZA ROK:

V

zmysle $ 6 ods. 4 zźĺkona.č.40111998Z. z. o poplatkochza znečisťovanie ovzdušiav zneni
neskoršíchpredpisov, v súlade so zákonom č. l37l20l0 Z. z. o ovzdušív znení neskorších
predpisov a so Všeobecne zäväzĺýmnariadením obce Miloslavov č. .......... o poplatku za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovaniaovzdušia oznamujem ako prevádzkovateľ
malého zdroja znečisťovaniaovzdušia (ďalej ,,I\IZZO*) nasledovné údaje:
Prevádzkov ateľ IvÍZZo' kontaktné údaj e

:

Miesto umiestneniaIvIZZo (ntnov ulice, orientačnéčíslo,príp čísloparcely)

DRUH I\łIZZO (uvedle potrebné údaje v nasledujúcich riadkoch)
1. Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenie s nainštalovaným menovitým tepelným
príkonom nižšímalebo rovným 0,3 Mw (plynovy kotol, kachle)
Tvp:

Druh spaľovaného paliva
Množstvo spotrebovaného paliva
:

2.

Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov (napr. praženie kávy, údenie mäsa a ýb, mlyny, pekárne, spracovanie
obilia):
Kapacita qýroby (t/rok)
Spotreba zźk|adný ch surovín (t/rok)
Druh znečistĘúcichlátok:
Hmotnostný tok znečist ujúcich látok:
:

:

2. Sklad, druh činnosti (palív, surovín, produkÍov, odpadov a ztrchytných exhalátov, plochy' na
ktoqých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať zneěisťovanie ovzdušia ainé stavby,

zaĺadenia a činnosti výrazne znečisťujúceovzdušie, napr. manipulácia s uhlím, obilím, sypkými
materiálmi a pod.):
Skladovaný materiál:
Množstvo manipulovanej, skládkovej látky (/rok)
Výmera plochy skladu v m2 (na ktoých sa vykonávajűpräce, ktoré môžu spôsobovať
znečisťovanie ovzdušia):
:

3.
4.

Stacionárne zdroje (uviesť kategóriu podľa prílohy č' 1 vyhlášky irĺŽp sn
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zźtkona o ovzduší):

č,. 4lo/2Ol2

Iné

Podpis:

Dátum:
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Z. z.,

