
Všeobecné záväzné nariadenie
o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

na území obce  Vernár

č. 2/2005

  Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov/ ďalej len 
zákon o ovzduší/

Predmet zákona

Tento  zákon  upravuje  práva  a povinnosti  právnických  a fyzických  osôb  pri 
ochrane  ovzdušia  pred  vnášaním  znečisťujúcich  látok  ľudskou  činnosťou  a pri 
obmedzení  príčin  a zmierňovaní  následkov  znečisťovania  ovzdušia,  ciele  v kvalite 
vonkajšieho ovzdušia,  pôsobnosť  orgánov štátnej  správy ochrany ovzdušia  a obcí/ 
ďalej  len  „  orgán  ochrany  ovzdušia“/  a zodpovednosť  za  porušenie  povinnosti  na 
úseku ochrany ovzdušia.

§ 1
Účel nariadenia

Nariadenie  ustanovuje  práva  a povinnosti  orgánov  obce  a povinnosti 
právnických  osôb  a fyzických  osôb  oprávnených  na  podnikanie,  ktorí  prevádzkujú 
malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce Vernár a určuje výšku poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia.

§ 2
Základné pojmy

1. Znečisťujúce látky
Za  znečisťujúce  látky  sa  podľa  tohto  nariadenia  považujú  tuhé,  kvapalné 

a plynné látky, ktoré priamo alebo po chemickej alebo fyzikálnej zmene v ovzduší 
alebo  po  spolupôsobení  s inou  látkou  nepriaznivo  ovplyvňujú  ovzdušie  a tým 
ohrozujú  a poškodzujú  zdravie  ľudí  alebo  ostatných  organizmov,  zhoršujú  ich 
životné prostredie, nadmerne ho zaťažujú alebo poškodzujú majetok.

2. Malý zdroj znečisťovania
Malým zdrojom znečisťovania sú technologické objekty obsahujúce stacionárne 

zariadenia  na  spaľovanie  palív  s tepelným  výkonom  nižším  ako  0,3  MW, 
zariadenia na spaľovanie palív a tepelným výkonom nižším ako veľké a stredné 
zdroje  znečisťovania,  plochy,  na  ktorých  sa  vykonávajú  práce,  ktoré  môžu 



spôsobovať znečisťovanie ovzdušia skládky palív, surovín, produktov a odpadov 
a zachytených  exhalátov a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne  znečisťujúce 
ovzdušie.

3. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania
Za účelom tohto nariadenia je ním právnická alebo fyzická osoba oprávnená na 

podnikanie  na  území  obce  Vernár,  ktorá  má  právo  alebo  faktickú  možnosť 
prevádzkovať tento zdroj.  

§3
Povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovatelia malých  zdrojov znečisťovania sú povinní okrem dodržiavania iných 
povinností  podľa  zákona  o ovzduší  a ďalších  všeobecne  záväzných  právnych 
predpisov:

1. Uvádzať  do  prevádzky  a prevádzkovať  zdroje  znečisťovania  v súlade 
s podmienkami pre prevádzku týchto zariadení, ktoré určia výrobcovia alebo 
orgány  ochrany  ovzdušia  pokiaľ  sprísnia  podmienky  pre  prevádzku  týchto 
zariadení.

2. Umožniť  pracovníkom  orgánov  ochrany  ovzdušia  alebo  týmito  orgánmi 
povereným  osobám  prístup  k zdroju  znečisťovania  za  účelom  zistenia 
množstva  znečisťujúcich  látok,  kontroly  zdroja  znečisťovania  a jeho 
prevádzky a predkladať im k tomu potrebné doklady.

3. Povinnosti  podľa  odstavca  1,2  sa  nevzťahujú  na  prevádzkovateľov malých 
zdrojov  znečisťovania  /  lokálne  kúrenisko/,  ktoré  sú  umiestnené  v bytoch, 
v obytných  domoch,  v rodinných  domoch  a v stavbách  na  individuálnu 
rekreáciu.

4.  Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou 
oprávnenou na podnikanie, je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. 
februára  obci  údaje  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 za uplynulý rok / druh 
paliva  a lebo  suroviny,  počet  prevádzkových  hodín  malého  zdroja 
znečisťovania, druh a účinnosť odlučovacích zariadení/.

5. Oznámiť zánik malého zdroja do 15 dní obci vrátane údajov potrebných pre 
určenie výšky poplatku a jeho výpočet za obdobie príslušného roka.

6. Predkladať  návrhy,  projekty,  opatrenia  a žiadosti  s dopadom na  ovzdušie  / 
ďalej  len  žiadosti/o  súhlas  na  umiestnenie  a povoľovanie  stavieb  malých 
zdrojov  znečisťovania/  ak  ich  dokumentácia  nebola  schválená  ako  typový 
podklad  alebo  vzorový  projekt/  obci  č.  478/2002  Z.z.  /  zákon 
o ovzduší/.Žiadosti musia obsahovať všetky náležitosti podľa § 11, odst. 2 , 
zákona o ovzduší.

7. Zakazuje  sa  spaľovanie  materiálov,  ktorým  unikajú  do  ovzdušia  zdraviu 
škodlivé  látky  a to  akýmkoľvek spôsobom /  pec,  ústredné  kúrenie,  verejné 



priestranstvo/.  Ide  predovšetkým  o spaľovanie  výrobkov  z PVC,  celofánu, 
asfaltu a iné dechtové materiály, pneumatiky a pod.

§ 4
Obec

1. Kontroluje  dodržiavanie  povinnosti  prevádzkovateľov   malých  zdrojov 
znečisťovania.

2. Rozhoduje  o výške  poplatku  za  znečisťovanie  ovzdušia  prevádzkovateľov 
malých zdrojov formou rozhodnutia podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení zákona č. 215/2002 Z.z. a zákona č. 527/2003 Z.z..

3. Dáva súhlas na žiadosti prevádzkovateľom.
4. Ukladá  podľa  §  12,  odst.  1  zákona  o ovzduší  prevádzkovateľom  malých 

zdrojov  znečisťovania,  ktorí  si  neplnia  povinnosti  podľa  zákona  o ovzduší 
a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov opatrenia na odstránenie 
zistených závad.

5. Ukladá pokuty za porušenie právnych povinností.

§ 5
Poplatky

1. Poplatková povinnosť sa vzťahuje na osoby podľa § 2 odst. 3.
2. Od  poplatkov  sú  oslobodené  fyzické  osoby  prevádzkujúce  malé  zdroje 

znečisťovania s tepelným výkonom do 50 kW, pokiaľ sa taký zdroj pravidelne 
nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti.

3. Výška  poplatku  sa  určuje  podľa  sadzobníka  uvedeného  v prílohe  tohto 
nariadenia  s   prihliadnutím  na  veľkosť  zdroja,  škodlivosť  vypúšťaných 
znečisťujúcich  látok  a miery  s akou  tieto  látky  zhoršujú  alebo  nadmerne 
zaťažujú prostredie.

4. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania je povinný zaplatiť poplatok do 
30 dní od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o výške poplatku.

5. Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov sú príjmom rozpočtu obce. 
Použitie  príjmov  z poplatkov  je  účelovo  viazané  na  ochranu  životného 
prostredia.

§ 6
Pokuty

1. Za nesplnenie povinnosti uvedených v § 6 odst. 4 zákona č. 401/1998 Zb.  za 
nesplnenie povinnosti podľa § 6 tohto nariadenia uloží obec prevádzkovateľovi 
malého zdroja pokutu vo výške:
a/ fyzickej osobe pri porušení uvedených povinnosti do výšky 1.000,- Sk
b/ právnickej osobe pri porušení uvedených povinností do výšky 10.000,- Sk



2. Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec 
o porušení povinností dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto 
povinnosti.

3. Ak  v čase  do  uplynutia  jedného  roka  odo  dňa  uloženia  pokuty  dôjde 
k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktoré bola uložená pokuta, obec môže 
nariadiť odstavenie zdroja znečisťovania alebo obmedzenie jeho prevádzky.

4. Ak  prevádzkovateľ  malého  zdroja  nezaplatí  poplatok  v lehotách  určených 
týmto nariadením , je povinný zaplatiť za každý započatý týždeň omeškania 
penále 5% zo sumy, ktorú bol povinný zaplatiť.

§ 7
Spoločné a prechodné ustanovenia

1. Správu vo veciach poplatkov podľa tohto nariadenia zabezpečuje Obecný úrad 
vo Vernári.

2. Pri  zániku  malého  zdroja  znečisťovania  je  prevádzkovateľ  povinný  zaplatiť 
okrem poplatku  určeného podľa  skutočnosti  uplynulého roka  aj  poplatok  za 
obdobie kalendárneho  roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku 
zdroja.

3. V prípade,  že  prevádzkovateľ  prevádzkuje  v jednom  objekte  viac  zdrojov 
znečisťovania,  je  pre  účel  výpočtu  poplatku  určujúci  súčet  príslušných 
ukazovateľov jednotlivých zdrojov znečisťovania.

4. Ak toto nariadenie a ďalšie všeobecne záväzné predpisy upravujúce ochranu 
ovzdušia  neustanovujú  inak,  vzťahuje  sa  na  konanie  vo  veciach  ochrany 
ovzdušia zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

§ 8
Záverečné ustanovenia

1. Obecné  zastupiteľstvo  vo  Vernári  si  vyhradzuje  právo  toto  nariadenie 
kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo zrušiť.

2. Na  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení  obce  Vernár  sa  uznieslo  Obecné 
zastupiteľstvo vo Vernári a to dňa  8.12.2005.

3. Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie malými zdrojmi 
na území obce Vernár nadobúda účinnosť dňom 1.1.2006.

   

VZN vyvesené dňa 9.12.2005
VZN zvesené dňa 27.12.2005

Vladimír Macurák
 Starosta obce



Príloha č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2005

Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia 
v obci Vernár.

Malým zdrojom znečisťovania sú technologické objekty obsahujúce stacionárne 
zariadenie  na  spaľovanie  palív  s nainštalovaným  súhrnným  merateľným 
tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW.

Tuhé a kvapalné palivo/ koks, uhlie, drevo, ťažké vykurovacie oleje/

množstvo spotrebovaného paliva v t/rok poplatok v /Sk/rok/
a) do 30 t 1.000,- Sk
b) od 30,1 do 50 3.000,- Sk
c) nad 50,1                       5.000,- Sk


