Obec CINOBAŇA

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 28/2015
OBCE CINOBAŇA
o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990
zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 12.6.2015 po dobu 15 dní.
Pripomienky k návrhu boli uplatnené v počte 0 ks.
VZN schválilo obecné zastupiteľstvo v Cinobani dňa 29.6.2015 uznesením č. 5/2015
VZN nadobúda účinnosť dňa 13.7.2015
VZN je prístupné na obecnom úrade v Cinobani a internetovej stránke obce.
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Obecné zastupiteľstvo v Cinobani podľa § 4 ods. 3 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom v znení neskorších predpisov, s použitím § 11 ods.4 písm. g/ zákona o obecnom
zriadení , zákona SNR č. 401/1998 a s poukazom na zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
v znení neskorších predpisov , vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 28/2015

o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenia /ďalej len nariadenie/ stanovuje práva
a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území
obce Cinobaňa (ďalej len obec) a určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za
znečisťovanie
ovzdušia v súvislosti s ochranou ovzdušia pred vnášaním
znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou.
Čl. II
Vymedzenie základných pojmov
1. Ovzduším je okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch,
do ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup (§ 2 písm. a) zákona o ovzduší)
2. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (MZZO) v podmienkach obce sú
technologické celky (energetické zariadenia s výkonom pod 300 kW), ktoré nepatria
do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov , plochy , na ktorej sa vykonávajú
práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín,
produktov a odpadov ďalej stavby a zariadenia s činnosťami znečisťujúce ovzdušie,
ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja.
3. Znečisťujúcou látkou pre účely tohto nariadenia sa rozumie akákoľvek látka
vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže
mať škodlivé účinky na ľudí alebo na životné prostredie.
4. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa rozumie osoba , ktorá má právo
prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia (§ 2 písm. f) zákona
o ovzduší).
Čl. III
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov

1.

V zariadeniach na spaľovanie palív sa môžu spaľovať len palivá určené orgánom
štátnej správy ochrany ovzdušia alebo orgánom v integrovanom povoľovaní, ak
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palivo nie je takto určené , môžu sa spaľovať palivá uvedené v dokumentácii
zariadenia. (§ 14 ods. 2 zákona o ovzduší)
2. Neprekročiť tmavosť dymu
3. Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou
a s podmienkami určenými obcou §17
4. Dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania
Čl. IV
Poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia
1. Platcom poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia sú právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania
ovzdušia (ďalej len prevádzkovateľ).
2. Poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia za kalendárny rok určí obec na
základe oznámených údajov v zmysle ustanovenia § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších právnych predpisov.
3. Maximálna paušálna suma poplatku podľa § 3 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. (za
každý zdroj znečistenia na kalendárny rok) je do výšky 663,87 Eur
4. Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci.

Čl. V
Oznamovacia povinnosť
1. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný každoročne oznámiť obci do 15. februára
príslušného kalendárneho roku údaje za predchádzajúci kalendárny rok , ktoré sú
potrebné pre výpočet výšky poplatku
2. Na účely odseku 1 je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania povinný
predkladať obci oznámenie s nasledujúcimi údajmi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

názov, sídlo, IČO prevádzkovateľa zdroja
činnosť prevádzkovateľa
počet zdrojov, ich umiestnenie a ich tepelný príkon
druh používaného paliva alebo suroviny, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú
ročnú spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú
množstvo , druh vypúšťaných a kvantitatívne ukazovatele palív a surovín
počet prevádzkových hodín zdroja
druh a činnosť odlučovacích zariadení
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3. Pôvodný prevádzkovateľ je ďalej povinný obci oznámiť zmenu prevádzkovateľa
malého zdroja znečistenia alebo zánik malého zdroja do 15 dní od ukončenia jeho
prevádzky , vrátane údajov potrebných pre určenie výšky poplatku a jeho výpočet za
to obdobie kalendárneho roka, v ktorom malý zdroj prevádzkoval. Súčasne oznámi aj
dátum zmeny a názov nového prevádzkovateľa zdroja.

Čl. VI
Oslobodenie
1. Od poplatku sú oslobodení:
a) MZZO prevádzkované obcou a organizáciami zriadenými obcou
b) MZZO prevádzkované zdravotníckymi a školskými zariadeniami
c) Právnické alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie , ktoré z jedného zdroja
vykurujú súčasne objekty slúžiace na podnikateľskú činnosť aj objekt bývania.
Plocha využívaná na podnikanie však nesmie presahovať 50% vykurovacích plôch
2. Od oznamovacej povinnosti sú oslobodené fyzické osoby, právnické a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie prevádzkujúce MZZO, ktoré sú oslobodené od poplatku
3. Oslobodenie od oznamovacej a poplatkovej povinnosti sa nevzťahuje na MZZO
prevádzkované v rekreačných oblastiach

Čl. VII
Správca poplatku
1. Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
znečisťovania je Obec Cinobaňa.

malých zdrojov

2. Obec určí poplatkovú
povinnosť vrátane výšky poplatku prevádzkovateľa
rozhodnutím. Na konanie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahuje zákon
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Čl. VIII
Spôsob platenia poplatku
1. Poplatok sa platí jednorázovo alebo v splátkach v súlade s platnou právnou úpravou
a schváleným sadzobníkom, ktorý je prílohou tohto VZN.
2. Poplatky platené prevádzkovateľom MZZO sú príjmom Obce Cinobaňa.
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Čl. IX
Pokuty
1. Pokutu od 33,00 € do 3 300,00 € eur uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ak
poruší povinnosti ustanovené v § 3, v § 4 písm. a), c) a e) alebo ak vykonáva činnosti
podľa § 5 písm. c) bez súhlasu obce ( § 30 ods. 6 zákona o ovzduší).
2. Pokutu od 20,00 € do 330,00 € uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ak
poruší povinnosti ustanovené v § 4 písm. b) a d) ( § 30 ods. 7 zákona o ovzduší).
3. Za nesplnenie povinností uvedených v § 4 bode 3. tohto VZN a určených v rozhodnutí
vydanom obcou uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 € (§ 8
ods. 3 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia).
4. Pokutu podľa ods. 1. až 3. je možné uložiť do jedného roka odo dňa, keď obec zistila
porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu
povinnosti došlo. Pri určení pokuty prihliada obec na závažnosť porušenia povinností.
5. Výnosy pokút uložené obcou podľa zákona o ovzduší sú príjmom obce. ( §30ods. 15
zákona o ovzduší)
6. Pokuty uložené obcou podľa zákona o poplatkoch sú príjmom obce ( § 8 ods. 5 zákona
o poplatkoch)

Čl. X
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Použitie príjmov z poplatkov vyberaných na základe tohto nariadenia je účelovo
viazané na ochranu životného prostredia obce a na zabezpečenie výkonu úloh
štátnej správy ochrany ovzdušia, prenesený na obec.
2. Vo veciach týmto nariadením neupravených je potrebné postupovať v súlade
s ustanoveniami zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov.
3. Kontrolou dodržiavania tohto VZN poverujú sa: starosta, poslanci OZ, členovia
stavebnej komisie a životného prostredia, hlavný kontrolór Obce, ktorí za
podmienok ustanovených zákonom sú oprávnení ukladať pokuty v blokovom
konaní za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto VZN.
4. Za škodu spôsobenú porušením ustanovení tohto VZN zodpovedajú osoby, ktoré
vznik škody zavinili.
5. Toto VZN obce Cinobaňa bolo schválené obecným zastupiteľstvom
29.6.2015 Uznesením č. 5 /2015 a nadobúda účinnosť dňa 13.7. 2015.

dňa

V Cinobani dňa 13.7.2015
Jozef Melicher
starosta obce
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Príloha č. 1

SADZOBNÍK POPLATKOV ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI
ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe oznámených údajov nasledovne:
1.

Tepelné zdroje spaľujúce zemný plyn, resp. propánbután alebo ekologické kotly s
pyrolytickým spaľovaním dreva:
• 7,00 € , ak sa jedná o tepelný zdroj s výkonom do 49 kW
 10,00 € , ak sa jedná o tepelný zdroj s výkonom 50 - 100 kW
v rekreačných oblastiach s výkonom 0 - 100 kW
 20,00 € , ak sa jedná o tepelný zdroj s výkonom 100 - 270 kW

2.

Tepelné zdroje spaľujúce drevo, uhlie, ľahký vykurovací olej, ťažký vykurovací olej,
opotrebované motorové oleje, naftu:
• 15,00 €, ak sa jedná o tepelný zdroj s výkonom do 24 kW
 33,00 € , ak sa jedná o tepelný zdroj s výkonom 25 - 100 kW
v rekreačných oblastiach s výkonom 0 - 100 kW
 66,00 € , ak sa jedná o tepelný zdroj s výkonom 100 - 270 kW

3.

Technologické zdroje:
 66,00 € , ak sa jedná o výrobu keramických výrobkov pálením najmä škridiel, tehál,
obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov s objemom
vypaľovacieho zariadenia okrem diskontinuálnych elektrických pecí do 0,5 m3
 66,00 € , ak sa jedná o priemyselnú výrobu betónu, malty alebo iných stavebných
materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou do 10 m3 za hodinu
 66,00 € , ak sa jedná o výrobu náterových látok, tlačiarenských farieb, gleja a lepidiel
s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel do 5 t za rok
 33,00 € , ak sa jedná o čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených
uhľovodíkových plynov podľa projektovaného alebo skutočného ročného obratu do
100 m3 za rok tu by som spoplatňovala podľa predaja nafty alebo benzínu
 33,00 € , ak sa jedná o čistiarne komunálnych odpadových vôd s projektovanou
kapacitou čistenia do 5 000 ekvivalentných obyvateľov
 66,00 €
výroba skla, sklárskych výrobkov a sklených vlákien s projektovanou
kapacitou tavenia v t/d do 0,5 – spoplatniť podľa množstva vyrobených výrobkov
 66,00 € zlievarne železných kovov – výroba liatiny
a liatinových výrobkov
s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d
 33,00 € výroba obuvi s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t /rok
 33,00 € , ak sa jedná o centrálne čistiarne priemyselných podnikov s projektovanou
kapacitou čistenia do 2 000 ekvivalentných obyvateľov
 66,00 € , ak sa jedná o kompostáreň s projektovaným výkonom spracovaného odpadu
do 0,75 t za hodinu
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66,00 € , ak sa jedná o opravy náterov, prestriekavanie áut, nanášanie náterov na
veľkorozmerné výrobky (napr. autobusy, nákladné autá...) s projektovanou spotrebou
organických rozpúšťadiel do 0,5 t za rok
66,00 € , ak sa jedná o polygrafiu s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel
pri tepelnom ofsete a ostatných polygrafických technikách aj u publikačnej hĺbkotlače
do 0,6 t za rok
66,00 € , ak sa jedná o mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným
množstvom spracovaného dreva do 50 m3 za deň alebo ak sa jedná o mechanické
spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty (piliny, stružliny, triesky, štiepky) s
projektovaným množstvom spracovania do 100 m3 za deň
66,00 € , ak sa jedná o spracovanie kože (okrem výroby obuvi), lakovanie a iné
nanášanie náterov na kožu s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,6
t za rok
0,15 € za kus, ak sa jedná o chov ošípaných (nad 30 kg) do 500 ks
0,45 € za kus, ak sa jedná o chov prasníc do 100 ks
0,05 € za kus, ak sa jedná o chov hydiny do 5000 ks
0,40 € za kus, ak sa jedná o chov hovädzieho dobytka do 200 ks
0,85 eura za kus ak sa jedná o chov dojníc do 200 ks
0,05 € za kus, ak sa jedná o chov oviec do 2000 ks
2,00 € za kus, ak sa jedná o chov koní do 300 ks
0,05 € za kus, ak sa jedná o chov kožušinových a iných obdobných úžitkových zvierat
do 1500 ks
66,00 € , ak sa jedná o liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou do 100 t 100 %
liehu za rok
66,00 € , ak sa jedná o zariadenia na údenie mäsa a rýb s projektovanou kapacitou
údenia do 1000 kg za týždeň

Poplatok za prevádzkovanie malých zdrojov neuvedených v tejto prílohe sa vyrubí úmerne
množstvu a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok, podľa rozhodnutia obce.
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Príloha č. 2
OZNÁMENIE
Údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok...........
Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia oznamuje podľa 6 ods. 4 zákona NR SR č.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia nasledovné údaje:
Všeobecné údaje:
Názov subjektu (spoločnosti, firmy, podniku) .......................................................
Adresa prevádzkovateľa zdroja: ...........................................................................
Identifikácia (IČO, právnická osoba, fyz. osoba oprávnená na podnikanie) ........
................................................................................................................................
Dátum zahájenia prevádzky: ....................... Názov technológie:...........................
Tel. kontakt, e-mail: ...............................................................................................
Údaje o malých zdrojoch
1. Tepelné zdroje s menovitým príkonom nižším ako 300 kW
Typ zariadenia (zdroja, kotla).......................... Príkon alebo výkon v kW:
Použité médium (druh paliva) .....................................................................
Spotreba média za kalendárny rok, merná jednotka (m³ resp. t) ...............
2. Technologické zdroje s menovitým príkonom nižším ako 300 kW
Typ zariadenia................................................. Príkon alebo výkon v kW:
Použité médium (druh paliva)...................................................................
Spotreba média za kalendárny rok, merná jednotka (m³ resp. t) ...............

Oznámenie vyhotovil:
Dátum:

Podpis:
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