Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúč na Ostrove č. 4/2018 o ochrane
ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
Obecné zastupiteľstvo Lúč na Ostrove na základe § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zmien a doplnkov, na základe §22 a § 27
zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a č. 231/2013 Z.z. o informáciách
podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie,
o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a v súlade so
zákonom č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a nadväzujúcich
predpisov ochrany ovzdušia vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: /ďalej len „VZN“/
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje základné pojmy, upravuje práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb podnikateľov
a
osôb pri ochrane ovzdušia pred
znečisťujúcimi látkami na území obce Lúč na Ostrove, upravuje pôsobnosti obce vo veci
rozhodovania pri výkone prenesenej pôsobnosti štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia
a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia.
Čl. 2
Základné pojmy
1. Ovzduším sa rozumie okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných
priestoroch podľa osobitného predpisu, do ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup,
2. Znečisťujúca látka je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo
nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí
alebo životné prostredie, okrem látky ktorej vnášanie do životného prostredia je
upravené osobitným predpisom.
3. Zdroj znečisťovania ovzdušia je:
Stacionárny zdroj, ktorý je technologický celok
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,
4. Spaľovacím zariadením je technické zariadenie, ktoré slúži na oxidáciu palív na účely
využitia takto vzniknutého tepla.
5. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sa rozumejú ostatné technologické celky
nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa
vykonávajú práce, ktoré spôsobujú znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín,

produktov a odpadov stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie ak nie sú
súčasťou veľkého alebo stredného zdroja /ďalej len ako malý zdroj/ napr.
technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív
tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW /300 kW/, s výnimkou lokálnych kúrenísk
v bytoch, obytných domoch.
6. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba, fyzická osoba
Oprávnená na podnikanie alebo fyzická osoba ktorá má právo prevádzkovať alebo
riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.
7. Palivom je tuhý, kvapalný alebo plynný horľavý materiál.
8. Pri pochybnostiach o vymedzení malého zdroja znečisťovania ovzdušia, o začlenení
a jeho kategorizácii rozhodne OÚ ŽP Dunajská Streda.
Čl. 3
Všeobecné povinnosti
V zariadeniach na spaľovanie palív sa môže spaľovať len palivá určené orgánom
štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnym orgánom v integrovanom povoľovaní, ak
palivo nie je takto určené, môžu sa spaľovať palivá uvedené v dokumentácii zariadenia.
Čl. 4
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia
1. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a
s
podmienkami určenými obcou,
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným
osobám ku stacionárnym zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a
kontroly stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať okresnému úradu
ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie
stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným
právnickým osobám – zamestnancom obce,
e) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu,
f) dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,
g) podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku
stacionárneho zdroja podľa § 31 ods. 2 zákona o ovzduší a predkladať obci potrebné
podklady.
2. Povinnosti uvedené v ods. 1 písm b) a d) tohto článku VZN sa vzťahujú len na právnické
a fyzické osoby oprávnené na podnikanie.
3. Prevádzkovatelia malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú ďalej povinní:
a) oznámiť každoročne najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka obci
Lúč na Ostrove za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia úplné a pravdivé údaje
o spotrebe palív a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje
potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do
ovzdušia za minulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív
a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia
a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení, ktoré sú potrebné pre určenie výšky
poplatku podľa skutočnosti uplynulého roka,

b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade s rozhodnutím obce Lúč na
Ostrove,
c) oznámiť obci zánik resp. zmenu prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania
ovzdušia do 15 dní odo dňa zániku resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje, potrebné pre
výpočet poplatku za obdobie príslušného roka v ktorom sa malý zdroj znečisťovania
ovzdušia prevádzkoval,
4. Od povinnosti uvedených v odseku 3 písm. a) a b) tohto článku VZN sú oslobodené:
a) fyzické osoby ktoré nie sú oprávnené na podnikanie a prevádzkujú malý zdroj
znečisťovania ovzdušia len pre potreby domácnosti,
b) prevádzkovatelia zariadení malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vo vlastníctve
obce Lúč na Ostrove.
Čl. 5
Práva a povinnosti orgánu ochrany ovzdušia
1. Obec Lúč na Ostrove plní úlohu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 27 zákona o ovzduší.
2. Obec Lúč na Ostrove v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia
a) a) kontroluje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľov malého zdroja
znečisťovania ovzdušia,
b) vydáva súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malého zdroja znečisťovania
ovzdušia vrátane ich zmien a na ich využívanie,
c) vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických
zariadení malého zdroja znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania a na ich
prevádzku po vykonaných zmenách,
d) ukladá prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia opatrenia na
nápravu,
e) ukladá prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia pokuty,
f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja znečisťovania
ovzdušia,
g) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie,
h) v súhlasoch podľa písmen c) až e) môže určiť podmienky prevádzkovania malého
zdroja znečisťovania ovzdušia.
Čl.6.
Poplatková povinnosť
1. Poplatok podľa tohto nariadenia platia právnické a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, ktoré na území obce Lúč na Ostrove prevádzkujú malé zdroje znečisťovania
ovzdušia.
2. Obec Lúč na Ostrove vydá rozhodnutie v ktorom určí ročný poplatok právnickej osobe
a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania
ovzdušia.
Čl.7
Výška poplatkov
1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa určuje ročnou
paušálnou sumou na základe údajov oznámených podľa čl. 4 ods. 3 tohto VZN úmerne

k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe paliva
a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
2. Minimálna výška poplatku je 33 EUR.
3. Poplatok prevádzkovateľa pre technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na
spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW je 33 EUR ročne za
každých aj začatých:
a) 7 000 mᵌ zemného plynu alebo propan-butanu
b) 2 t uhlia alebo uholného briketu,
c) 3 t koksu,
d) 3 t ľahkého vykurovacieho oleja,
e) 4 t nafty,
f) 5 t dreva.
4. Poplatok prevádzkovateľa zariadenia technologických procesov je:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

čerpacia stanica pohonných hmôt
čerpacia stanica s LPG
priemyselné spracovanie dreva -drevovýroba
autoopravárenstvo-lakovanie a opravy náterov
výroba mäsových výrobkov
bitúnok
zariadenia na údenie mäsa
priemyselné spracovanie plastov
kompostáreň (sprac. biologického odpadu)
hutnícka druhovýroba
chov hospodárskych zvierat s projektovaným
počtom chovných miest:
- ošípané ( nad 30 kg) do 500 ks
- prasnice do 100 ks
- hydina do 5000 ks
- hovädzí dobytok do 200 ks
- ovce do 2000 ks
- kone do 300 ks
- kožušinové a iné úžitkové zvieratá do 1500 ks

100 EUR/rok
50 EUR/rok
50 EUR/rok
50 EUR/rok
50 EUR/rok
50 EUR/rok
50 EUR/rok
50 EUR/rok
50 EUR/rok
50 EUR/rok

0,50 EUR/ks
1,00 EUR/ks
0,06 EUR/ks
1,00 EUR/ks
0,16 EUR/ks
0,66 EUR/ks
0,13 EUR/ks

5. Poplatok pre skládky palív, surovín, produktov a odpadov, plochy na ktorých sa
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, stavby, zariadenia
a iné činnosti znečisťujúce ovzdušie ( napr. manipulácia s uhlím, so sypkými materiálmi,
ČOV, poľné a spevnené hnojiská, aplikácia maštaľného hnoja a biologického odpadu,
silážovanie, senážovanie, sklady, skládky – nádrže močovky) je :
-

do 150 m2
nad 150 m2
nad 300 m2
nad 600 m2
nad 1000 m2

100 EUR/rok
125 EUR/rok
150 EUR/rok
175 EUR/rok
200 EUR/rok

Čl..8
Oznamovanie údajov a spôsob úhrady poplatkov
1. Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou, alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie je povinný oznámiť každoročne do 15.2. obci za každý malý zdroj
znečisťovania ovzdušia 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, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľov
palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia
a o druhu účinnosti odlučovacích zariadení.
2. Obec Lúč na Ostrove vyrubuje poplatok rozhodnutím.
3. Poplatok za rok je splatný do 31.12. kalendárneho roka keď bol vyrubený.
4. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného
podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom
znečisťoval ovzdušie než došlo k zániku zdroja. Za týmto účelom oznámi zánik zdroja do
15 dní obci,, vrátane údajov potrebných pre určenie výšky poplatku.
Čl.9
Oslobodenie od poplatkovej povinnosti
1. Od poplatkovej povinnosti za znečisťovanie ovzdušia sú oslobodené:
a) malé zdroje znečisťovania, ktoré majú tepelný výkon do 50 kW /0,05 MW/
a nie sú využívané na podnikateľskú činnosť /napr. rodinné domy, stavby na individuálnu
rekreáciu.../
b) malé zdroje znečisťovania ktoré majú tepelný výkon do 300 kW /0,3 MW/ skládky palív,
surovín, KO ktorých prevádzkovateľom sú právnické osoby založené obcou.
Čl.10
Použitie príjmov z poplatkov
Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania sú príjmom rozpočtu obce.
Použitie príjmov z poplatkov je účelovo viazané na ochranu životného prostredia obce a na
zabezpečovanie výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia obcou .
Čl.11
Sankcie
1. Za porušenie povinnosti, uvedených
a) v čl. 3 a čl. 4 ods. 1 písm. a)c)e) uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od
3,31 € do 3 319,40 €.b/ od 16,59 do 331,93
b) za porušenie povinnosti stanovených v čl. 4 ods. 1 písm. b) a d) uloží obec pokutu od
16,59 € do 331,93 €
c/ pokutu od 3,31 € do 663,87 € uloží obec za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa
čl. 4 ods. 3 písm. a)
2. Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa obec o porušení
povinnosti dozvedelo, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.

Čl.12
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ak toto nariadenie neustanovuje inak vzťahujú sa na konanie o poplatkoch všeobecné
predpisy o správnom konaní.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
obce Lúč na Ostrove č. 56/OZ/2018 dňa 10.12.2018 a nadobúda účinnosť od 01.01.2019.
3. Zmeny a doplnky k tomuto nariadeniu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
V Lúči na Ostrove, dňa 10.12.2018

Mgr. Kiss Ladislav
starosta obce Lúč na Ostrove

Vyvesené : 14.12.2018
Zvesené :

Príloha č. 1

Oznámenie
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 20
(podľa skutočnosti roka 20
.)

.

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov obci Láb ako správcovi poplatku tieto
údaje potrebné pre určenie výšky poplatku :
I . Všeobecné údaje :
___________________________________________________________________________
Malý zdroj – názov technológie, výroby
(spaľovacie zariadenie s tepelným
príkonom nižším ako 0,3 MW,
zariadenie technologických procesov a pod.
uviesť o akú prevádzku sa jedná)

Adresa zdroja :
Prevádzkovateľ zdroja:
meno a adresa

Identifikácia :
( IČO, fyzická osoba – podnikateľ , právnická osoba )

Bankové spojenie :

Dátum zahájenia prevádzky :
* uvádza sa mesiac a rok
___________________________________________________________________________

II. Údaje o malých zdrojoch
A. Prevádzkovateľ zdroja s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW ďalej uvádza
___________________________________________________________________________
Typ kotla :

Druh paliva :
* zemný plyn, ORO, nafta,

Počet:

Výkon v kW :

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

drevo, uhlie, koks, :

Výška komína v m :
alebo

Poznámka :

Počet výduchov:
*(uvádza sa pri pieckach, gamatoch a pod.)
___________________________________________________________________________

- 2 B. Prevádzkovateľ zariadenia ostatných technologických celkov nepatriacich do kategórie veľkých a stredných
zdrojov ( napr. lakovne, autoopravovne, pílnice a spracovanie dreva, údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne,
spracovanie obilia, iná výroba z ktorej vznikajú znečisťujúce látky a pod. ) uvádza :
___________________________________________________________________________
kapacita výroby ( v t / rok, ks/rok )
___________________________________________________________________________
spotreba základných surovín ( t / rok )
___________________________________________________________________________
druh základných a vybraných znečisťujúcich látok
(tuhé znečisťujúce látky, anorganické a organické plyny a pary).
___________________________________________________________________________
hmotnostný tok znečisťujúcich látok ( t / rok )
___________________________________________________________________________
spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok ( meranie, bilančný výpočet )
___________________________________________________________________________

C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov a odpadov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré
môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, stavby, zariadenia a iné činnosti znečisťujúce ovzdušie ( napr.
manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, obilím, ČOV, výkrm hovädzieho dobytka a ošípaných, výkrm hydiny,
silážovanie, senážovanie, čerpacie stanice PHM s obratom do 100 m3 , poľné a spevnené hnojiská, aplikácia
maštaľného hnoja a biologického odpadu, silážovanie, senážovanie, sklady, skládky - nádrže močovky, iné
zariadenia a pod.) uvádza :
___________________________________________________________________________
druh vykonávanej činnosti
___________________________________________________________________________
druh manipulovanej, skladovanej látky
( základné a vybrané znečisťujúce látky, ostatné znečisťujúce látky tuhé, plynné a pary)
___________________________________________________________________________
množstvo manipulovanej, skladovanej látky ( v t / rok )
___________________________________________________________________________
veľkosť manipulačnej plochy v m2
___________________________________________________________________________

Oznámenie vyhotovil :

Podpis :

Za správnosť zodpovedá :

Podpis :

Telefón :
Predložené dňa :

