OBEC JACOVCE
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 10/2019
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých
zdrojov znečistenia
na území obce Jacovce
Obec Jacovce na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §6 ods. 5 zákona č.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Jacovce o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Jacovce (ďalej len
„nariadenie“).

Návrh VZN:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :
Dátum začiatku lehoty pripomienkového
konania :
Dátum ukončenia pripomienkového
konania :

26.11.2019
27.11.2019
06.12.2019

VZN :
Schválené na rokovaní OZ dňa :
Zverejnené na úradnej tabuli obce
Jacovce dňa :
VZN nadobúda účinnosť dňom :
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12.12.2019
16.12.2019
01.01.2020

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje náležitosti
oznámenia podľa osobitného predpisu1 a vymedzuje pojmy, upravuje práva, povinnosti
a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku pre prevádzkovateľov malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia, určuje pôsobnosť obce Jacovce ako orgánu štátnej správy
ochrany ovzdušia, určuje výšku, spôsob vyrubenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia
pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie a zodpovednosť za porušenie
povinností na úseku ochrany ovzdušia.

Článok 2
Základné pojmy
Pre účely tohto uznesenia:
1. Ovzduším - okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch,
do ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup (§ 2 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z.
o ovzduší).
2. Znečisťujúcou látkou - akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo
nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo
životné prostredie (§2 písm. b) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší).
3. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia – je osoba, ktorá má právo
prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia (§2 písm. f) zákona č. 137/2010
Z.z. o ovzduší).
a) Malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len malý zdroj), ktorý je kategorizovaný
podľa ustanovení §3 ods. 2 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov
b) technologický celok obsahujúci spaľovacie zariadenie, vrátane plynových turbín
a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným
tepelným príkonom do 0,3MW.
c) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie stredných a veľkých zdrojov
znečisťovania (napr. lakovne, stolárstva, mlyny, pekárne, udiarne mäsa, zariadenia
píly a spracovanie dreva atď.)
d) 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 (napr. manipulácia so sypkým materiálom, uhlím atď.)
4. Regulované výrobky sú farby, laky a výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel
určené na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí (ďalej len regulované
výrobky), ak spĺňajú ustanovené hraničné hodnoty (§ 14 ods. 6 zákona č.137/2010
o ovzduší).

1 §6 ods.4 zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov
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Článok 3
Práva a povinnosti obce ako orgánu ochrany ovzdušia
1.
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia:
podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu a prijaté
opatrenia zahŕňa v územnom plánovaní,
kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich
užívanie, súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických
zariadení malých zdrojov a na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie
nepodlieha stavebnému konaniu (§17 písm. a) c) a f) zákona č. 137/2010 Z.z.
o ovzduší)
uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti
ustanovené zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany
ovzdušia
ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty
môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja
môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov
určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov
nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu orgánu
ochrany ovzdušia podľa §17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.

Článok 4
Všeobecné povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia
1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý je právnickou osobou alebo
fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie (ďalej len ako „prevádzkovateľ“) je povinný
oznámiť každoročne do 15. februára obci Jacovce údaje potrebné na zistenie škodlivosti
vypúšťanej znečisťujúcej látky a o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku.
(Príloha č.1)
2.V oznámení je prevádzkovateľ povinný uviesť (podľa Prílohy č.1):
a) označenie prevádzkovateľa, t.j. obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO
b) označenie všetkých prevádzok z ich obchodným názvom a sídlom
c) charakteristiku zdroja znečisťovania:
- pri stacionárnom spaľovacom zariadení – druh zariadenia, tepelný príkon zdroja, druh paliva
a jeho kvalitatívne ukazovatele , množstvo spotreby paliva a surovín, z ktorých znečisťujúce
látky vznikajú
- pri skládke odpadov a surovín – druh skládky, druh skládkového odpadu, množstvo
uloženého odpadu za uplynulý rok, rozlohu prevádzkovej plochy

3

- pri technologických celkoch – druh výroby alebo činnosti, druh a spotrebu surovín,
náterových hmôt, lepidiel, tlačiarenských farieb a účinnosti odlučovacích zariadení.
3. Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva 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. Pri ukončení prevádzkovania malého zdroja znečisťovania je jeho prevádzkovateľ povinný
do 15 dní od ukončenia tejto prevádzky písomne oznámiť obci Jacovce:
a) ukončenie prevádzkovania malého zdroja znečisťovania
b) údaje podľa odseku 2 pre účely určenia poplatku za dané obdobie kalendárneho roka,
v ktorom táto prevádzka bola ukončená.
5.Nové zariadenia stacionárnych zdrojov a existujúce zariadenia stacionárnych zdrojov,
na ktorých sa vykoná podstatná zmena, musia spĺňať ustanovené požiadavky na rozptyl emisií
znečisťujúcich látok. Podstatná zmena je zmena v charaktere alebo v činnosti stacionárneho
zdroja alebo jeho rozšírenie, ktoré môže mať významné nepriaznivé účinky na zdravie ľudí
alebo na životné prostredie, podstatnou zmenou je zmena ustanovená pre konkrétne
zariadenie.

Článok 5
Poplatková povinnosť
1.Poplatok za znečisťovanie ovzdušia sú povinné platiť právnické osoby alebo fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia na území
obce Jacovce.
2.Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce
Jacovce. ( Príloha č.2- Sadzobník poplatkov)
3.O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje
malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec Jacovce ( § 2 ods. 2 zákona č. 401/1998
Z.z. Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z.n.p.).
4.Poplatok sa platí jednorazovo vždy najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia obce o určení výšky poplatkov (§6 ods. 6 zákona č. 401/A998 Z.z.
Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z.n.p.) na účet uvedený v rozhodnutí alebo
do pokladne na Obecnom úrade v Jacovciach.
5.Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú príjmom
rozpočtu obce Jacovce (§7 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. Zákon o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v z.n.p.).
6.Od poplatkov sú oslobodené:
a) malý zdroj prevádzkovaný organizáciami zriadenými obcou Jacovce
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b) malý zdroj prevádzkovaný predškolským a školským zariadením

Článok 6
Sankcie
1.

Obec Jacovce prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia uloží pokutu
v zmysle zákona č.137/2010 Z.z. a zákona č. 318/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 137/2010 Z.z. a zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

2.

Pokutu za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno uložiť do jedného roka odo dňa,
kedy sa obec o porušení povinností dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto
povinnosti.

3.

Výnosy pokút uložené obcou Jacovce podľa zákona č. 137/2010 Z.z. v znení neskorších
predpisov, §30 ods. 15 sú príjmom obce Jacovce.

Článok 7
Kontrolná činnosť
1.

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) hlavný kontrolór obce,
b) poverení zamestnanci obecného úradu.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
1.

2.

3.
4.
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V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č.10/2019 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Jacovce zverejnený
na úradnej tabuli obce Jacovce a na internetovej stránke obce Jacovce dňa 26.11.2019
Na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia obce Jacovce č.10/2019 o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce
Jacovce sa Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach uznieslo Uznesením č. 7/8/2019 dňa
12.12.2019
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce
Jacovce č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
Toto VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na Obecnom úrade
v Jacovciach a na internetovej stránke obce.

................................................
Jaroslav Božik
starosta obce
Príloha č.1 Oznámenie údajov potrebných pre výpočet výšky poplatku za znečisťovanie
ovzdušia
OZNÁMENIE ÚDAJOV POTREBNÝCH PRE VÝPOČET VÝŠKY POPLATKU
ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA NA ROK 20....
(podľa skutočnosti predchádzajúceho roka)
Prevádzkovateľ malého zdroja (právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie)
oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov Obci Jacovce tieto údaje potrebné pre výpočet výšky
poplatku za znečistenie ovzdušia:

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľ zdroja
Meno, priezvisko / obchodné
meno: ...........................................................................................................
..........
Adresa/sídlo
spoločnosti: ..................................................................................................
....................
IČO: ..............................................................................................................
........
Bankové
spojenie: .......................................................................................................
...............
Názov zdroja / typ
zdroja : .........................................................................................................
.............
(uviesť: spaľovacie zariadenie, zariadenie technologických procesov,
skladovanie ...)
Dátum začatia
prevádzky: ....................................................................................................
..................

II. ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH
A. Prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia s tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW uvádza:

Typ kotla
Počet kotlov
Výkon kotla / jednotlivých kotlov
(kW, MW)
Druh paliva (plyn, uhlie, drevo...)
Celková spotreba paliva v minulom
roku (m3, t)
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Oznámenie vypracoval: .......................................................Podpis: ..............
E-mail /
Telefón: .........................................................................................................
.............
Za správnosť údajov zodpovedá: ......................................... Podpis:...............
Odtlačok pečiatky:

Príloha č.2 Sadzobník poplatkov
Sadzobník poplatkov
Palivo
Drevo, uhlie, koks, brikety,
pelety (t)

Zemný plyn (m3)

Nafta, vykurovací olej (t)
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Spotreba paliva
0-1t

Poplatok
20€

1 t – 2,99t
3t-5t
5t-viac
0-3 000m3
3 000-7 000m3
7 000-10 000m3
10 000 -50 000m3
50 000m3 a viac
0-0,5 t
do 1t
nad 1t

40€
70€
90€
20€
30€
40€
50€
60€
20€
40€
60€

