Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017
Obec Chtelnica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh VZN č. 5/2017 zverejnený v obci Chtelnica dňa 13.11.2017
VZN č. 5/2017 zverejnené v obci Chtelnica dňa 14.12.2017
VZN č. 5/2017 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018

Obec Chtelnica na základe § 6 ods. 2 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, na základe § 3 ods. 2 a § 6 ods. 4 a 5 zákona 401/1998
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, na základe 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdušia v znení neskorších predpisov a na základe vyhlášky č. 410/2003 MŽP SR
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2017

o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania
ovzdušia v Obci Chtelnica

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017
Obec Chtelnica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------§1
Predmet nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri
ochrane ovzdušia na území obce Chtelnica, určuje pôsobnosť obce ako orgánu štátnej správy
ochrany ovzdušia a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečistenia.
§2
Základné pojmy
1.

2.

3.

4.
5.

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len “malý zdroj“) sa rozumejú:
a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkazom do 0,3 MW,
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov
znečisťovania, (stolárstva, lakovne, valcovne, udiarne mäsa a mäsových výrobkov,
výroba keramických výrobkov, betónu, malty, spracovanie dreva a pod.),
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia,
d) skládky palív, surovín, produktov, odpadov a stavby, zariadenia a činnosti
znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja
znečisťovania ovzdušia (manipulácia s uhlím, obilím, sypkými materiálmi,
čistiarne odpadových vôd, kompostárne, chov hospodárskych zvierat a pod.),
e) stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja
znečisťovania alebo stredného zdroja znečisťovania.
Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vznášaná ľudskou činnosťou priamo alebo
nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo
životné prostredie.
Stacionárnym zdrojom znečisťovania 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 priestorového celku.
Mobilným zdrojom znečistenia je pohyblivé zariadenie so spaľovacím alebo iným
hnacím motorom, ktoré znečisťujú ovzdušie.
Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická alebo fyzická
osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
Pre účel tohto VZN ide o právnické a fyzické osoby oprávnené podnikať.
§3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú povinní:
1. Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s dokumentáciou
a s podmienkami určenými výrobcami a s podmienkami určenými orgánmi ochrany
ovzdušia a obcou Chtelnica
2. V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené výrobcom
zariadení, prípadne uvedené v súbore technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení na zabezpečovanie prevádzky zdrojov
znečisťovania.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia, alebo
pri modernizácii už existujúcich zariadení sa musia voliť najlepšie dostupné
technológie s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku.
4. Neprekročiť určitý stupeň znečisťovania ovzdušia (tmavosť dymovodu).
5. Umožniť zamestnancom inšpekcie a obce, alebo týmito poverenými osobami prístup ku
zdroju znečisťovania za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly
zdroja znečisťovania jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné doklady.
6. Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať orgánom ochrany
ovzdušia potrebné údaje.
7. Oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia
spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné
na zistenie množstva škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za
uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, o počte
prevádzkových hodín malého zdroja a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.
8. Oznámiť obci zánik malého zdroja resp. zmenu prevádzkovateľa malého zdroja do 15
dní odo dňa zániku malého zdroja resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje potrebné pre
výpočet poplatku za obdobie príslušného roka, v ktorom malý zdroj prevádzkoval.
9. Požiadať o súhlas na umiestnenie malého zdroja znečisťovania, žiadosť okrem
všeobecných náležitostí musí obsahovať preukázanie voľby najlepšej dostupnej
techniky a odôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia
a odborný posudok na to spôsobilou. Odborný posudok predkladá žiadateľ vtedy, ak
o to orgán ochrany ovzdušia požiada.
10. Požiadať o súhlas s užívaním malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
11. Vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánmi ochrany ovzdušia a obcou.
12. Požiadať o súhlas na zmenu používaných palív a surovín a na zmeny využívania
technologických zariadení.
3.

§4
Oprávnenia a povinnosti obce
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malého zdroja vrátane ich zmien a na ich
užívanie.
Kontroluje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania.
Ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania, ktorí neplnia povinnosti
uložené im zákonom o ovzduší a ďalšími všeobecne platnými právnymi predpismi,
opatrenia na nápravu.
Ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania za porušenie právnych
povinností uložených im o ovzduší pokuty.
Môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja znečisťovania
ovzdušia.
Môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov znečisťovania.
Vydáva súhlas na vykonanie činnosti uvedených v zozname, ktoré ministerstvo
uverejňuje vo vestníku.
Vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických
zariadení malých zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných
zmenách.
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Správca poplatku
1.
2.
3.

Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania je obec Chtelnica.
Obec rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje malý
zdroj znečisťovania ovzdušia.
Na konanie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Z. z. o
Správnom konaní a zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov.
§6
Oznámenie

1. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný v oznámení uviesť:
a) označenie prevádzkovateľa, t.j. obchodné meno, sídlo, IČO,
b) označenie všetkých prevádzok – jej názvy a sídla (do jedného podania),
c) charakteristiku zdroja znečisťovania:
- pri stacionárnom spaľovacom zariadení druh zariadenia, tepelný príkon zdroja, druh
paliva a jeho kvalitatívne ukazovatele, množstvo spotreby paliva,
- pri technologických celkoch druh výroby alebo činnosti, druh a spotrebu surovín,
náterových hmôt, lepidiel, prchavých látok, druh a účinnosť odlučovacích zariadení.
2. Povinnosť oznamovať údaje sa nevzťahuje na:
a) fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje s tepelným výkonom do 50 kW, pokiaľ nie
sú pravidelne využívané na výkon podnikateľskej činnosti,
b) prevádzkovateľov technologických celkov, zariadení, ktorých spotreba prchavých
látok a náterových hmôt nepresiahne 200 kg za rok,
c) objekty rodinných domov, ktoré sú sčasti využívané na podnikateľskú činnosť,
§7
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
1.

2.

3.

Povinnosťou platiť poplatky za malé zdroje znečistenia ovzdušia s vzťahuje na
prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia, ktorí sú právnickou alebo fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie a prevádzkujú malý zdroj na území obce.
Povinnosťou platiť poplatky za znečisťovanie ovzdušia sa nevzťahuje na:
a) príspevkové a rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec Chtelnica
b) objekty a budovy vo vlastníctve obce Chtelnica
c) kotolne v bytových domoch, pokiaľ majú výkon do 0,3 MW
d) objekty rodinných domov, ktoré sú sčasti využívané na podnikateľskú činnosť
e) malé zdroje znečisťovania, ktoré prevádzkujú sociálne, charitatívne, záujmové
a cirkevné organizácie
Povinnosť platiť poplatky sa nevzťahuje na malé zdroje znečisťovania ovzdušia s
tepelným výkonom do 50 kW, ktoré prevádzkujú fyzické osoby, pokiaľ nie sú
pravidelne používané na výkon podnikateľskej činnosti.
§7
Výpočet a vyrubenie poplatku

1.

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do výšky 663,87 Eur na základe údajov oznámených podľa § 6
4

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017
Obec Chtelnica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe
palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
2. Sadzobník poplatkov za malý zdroj znečistenia ovzdušia tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.
3. Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje na území obce.
4. Vypočítaný poplatok sa zaokrúhľuje na desať centov smerom nadol.
5. Poplatok pod 3 Eur sa nevyrubuje.
6. Prevádzkovateľ malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované zdroje znečisťovania v obci .
7. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania platí poplatok na základné rozhodnutia
obce o určení poplatku. Na konanie vo veciach poplatku sa vzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní.
8. Ročný poplatok sa platí :
a) do 166 Eur jednorazovo
b) nad 166 Eur do 332 Eur v dvoch polročných splátkach
c) nad 332 Eur do 663,87 Eur v štyroch štvrťročných splátkach.
9. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
10. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ malého zdroja povinný uhradiť poplatok
v pomernej výške zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie prevádzkovania
malého zdroja v kalendárnom roku, v ktorom k zániku malého zdroja došlo.
§8
Sankcie
1.

2.
3.
4.

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 3 ods. tohto VZN a povinnosti určených
v rozhodnutí obce, uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia
pokutu do výšky 663,87 Eur.
Pokuty a poplatky uložené obcou Chtelnica sú príjmom obce.
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva
obec prostredníctvom starostu obce, poverených zamestnancov a hlavného kontrolóra.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa obec o porušení povinnosti
dozvie, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
§9
Spoločné ustanovenia

1.
2.

3.

Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Chtelnici.
Toto VZN č. 5/2017 o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia schválilo obecné zastupiteľstvo obce Chtelnica na svojom
zasadnutí dňa 13.12.2017 uznesením č. 20/2017 bod 3.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018.

Ing. Peter Radošinský
starosta obce
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Obec Chtelnica
Nám. 1. mája 495/52
922 05 Chtelnica
OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania
ovzdušia na rok 20 ..... podľa skutočnosti predchádzajúceho roka (v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov)
I. Všeobecné údaje
Prevádzkovateľ malého zdroja (názov, obchodné meno, právna forma):
..................................................................................................................................................
Adresa (sídlo, miesto podnikania):
..................................................................................................................................................
IČO:........................................
Prevádzka/prevádzky na území obce Chtelnica (sídlo, doba prevádzky, počet a druh MZZO):
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .........................
.....................................................................................................................................................................................
........................................................
II. Údaje o MZZO
A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW
uvádza :
Typ kotla : ................................................................................................................. ..............
Príkon kotla : ......................................................................................................................... ..
Druh paliva a jeho spotreba (t/rok, m3/rok): ...........................................................................
B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie
veľkých a stredných zdrojov (napr. pekárne, lakovne, spracovanie dreva a pod.) uvádza :
Kapacita výroby (t/rok): ..........................................................................................................
Spotreba základných surovín (t/rok): ......................................................................................
Spotreba paliva (t/rok, m3/rok) ................................................................................................
Druh znečisťujúcich látok : .....................................................................................................
Hmotnostný tok znečisťujúcich látok (t/rok) : ........................................................................
Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok (meranie, bilančný výpočet): ............................
..................................................................................................................................................
C. Prevádzkovateľ čerpacej stanice, LPG, skládky palív, surovín, produktov, odpadov
a zachytených exhalátov, plôch, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iných stavieb, zariadení a činností výrazne
znečisťujúcich ovzdušie uvádza:
Druh vykonávanej činnosti: ....................................................................................................
Druh manipulovanej, skladovanej látky: ................................................................................
Množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok): .............................................................
Veľkosť manipulačnej plochy:................................................................................................
Druh a účinnosť odlučovacieho zariadenia: ...........................................................................

.........................................................................
oznamovateľ (podpis, pečiatka)
V ....................................
Dňa ................................
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Sadzobník poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia
1. Palivovo energetický priemysel
Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným
príkonom do 0,3 MW.
1.1. Zariadenia na spaľovanie zemného plynu
Spotreba zemného plynu (m3/rok)
do 9 999
od 10 000 do 19 999
od 20 000 do 29 999
od 30 000 do 39 999
od 40 000 do 49 999
od 50 000 do 59 999
nad 60 000

Poplatok (€)
10
15
17
18
19
20
22

1.2. Ostatné spaľovacie zariadenia
Spotreba paliva (t/rok)
Hnedé uhlie
Čierne uhlie, koks
Drevo, drevené pelety, biomasa
Vykurovací olej
Nafta

Poplatok (€/tonu)
10
7
5
8
5

1.3.Stacionárne piestové spaľovacie motory so súhrnným tepelným príkonom do 0,30 MW
Výkon motora (MW)
do 0,199
do 0,20

Počet hodín prevádzky
nad 20 hod/rok
nad 30 hod/rok

Poplatok (€)
5,00
7,00

2. Výroba nekovových minerálnych produktov
2.1. Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou
výrobnou kapacitou do 10 m3/h
Priemyselná výroba betónu, malty alebo
iných stavebných materiálov s proj.
kapacitou v m3/h<10
do 4,99
od 5,00 do 10,00

Poplatok (€)

10,00
15,00

3. Chemický priemysel
3.1. Čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG)
a stlačeného zemného plynu naftového (CNG) s obratom do 100 m3/rok vrátane
Čerpacie stanice pohonných látok s obratom
(m3)
do 49,99
od 50,00 do 100,00

Poplatok(€)
15,00
25,00
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Čerpacie stanice skvapalnených
uhľovodíkových plynov s obratom (m3)
paušálny poplatok

Poplatok(€)
10,00

4. Nakladanie s odpadmi
4.1. Čistiarne odpadových vôd centrálne čistiarne priemyselných podnikov s kapacitou do
2000 ekvivalentných obyvateľov
Centrálne čistiarne priemyselných podnikov
paušálny poplatok

Poplatok(€)
20,00

5. Ostatný priemysel a zariadenia
5.1. Povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla <0,5 t/rok
Autoopravárenstvo-prestriekavanie
osobných áut
paušálny poplatok

Poplatok(€)
20,00

5.2. Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických
rozpúšťadiel< 0,6 t/rok
Plasty, guma, sklo, film, textílie, fólie, papier,
kovy, navíjacie drôty, pásové a
zvitkové materiály
paušálny poplatok

Poplatok(€)

20,00

5.3. Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov
vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami okrem označených ako
R45, R46, R49,R60, R61, R40, R68 s projektovanou spotrebou < 0,6t/rok
Odmasťovanie a čistenie
paušálny poplatok

Poplatok(€)
20,00

5.4. Nanášanie lepidiel –lepenie ostatných materiálov okrem dreva, výrobkov z dreva
a aglomerovaných materiálov, kože a výroby obuvi s projektovanou spotrebou organických
rozpúšťadiel < 0,6 t/rok
Nanášanie lepidiel
paušálny poplatok

Poplatok(€)
20,00

5.5. Priemyselné spracovanie dreva a dezintegrovanej drevnej hmoty, ako sú piliny, stružliny, triesky, štiepky
projektované na kapacitu do 50,00 m3/deň spracovaného dreva
Spracovanie dreva s projektovanou kapacitou
(m3/deň)
do 4,99
od 5,00 do 9,99
od 10,00 do 29,99
od 30,00 do 50,00

Poplatok(€)
15,00
20,00
60,00
100,00
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.6. Spracovanie dreva - povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel vrátane pridružených činností,
napríklad začisťovania, podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel < 0,6 t/rok (nanášanie lepidiel,
laminovanie dreva a plastov, nanášanie náterov, impregnácia)
Povrchové úpravy
paušálny poplatok

Poplatok(€)
20,00

5.7. Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest :
a/ do 500 miest pre ošípané s hmotnosťou nad 30 kg
b/ do 100 miest pre prasnice
c/ do 5000 miest pre hydinu
d/ do 200 miest pre hovädzí dobytok
e/ do 2000 miest pre ovce
f/ do 300 miest pre kone
g/ do 1500 miest pre kožušinové a iné
obdobné úžitkové zvieratá
Chov hospodárskych zvierat /percento
naplnenia projektovej kapacity/
do 49,99 %
od 50,00 % do 100,00 %

Poplatok(€)
30,00
60,00

5.8. Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovanou kapacitou
do 1 t/h
Sušiarne poľnohospodárskych
a potravinárskych produktov s kapacitou
(t/h)
do 0,50
do 1,00

Poplatok(€)

12,00
15,00

5.9. Poplatky za plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie
Ovzdušia
Výmera plochy (m2)
do 100
nad 100
nad 200
nad 500

Poplatok za skládku odpadov
Poplatok za skládku palív,
(napr. stavebný odpad, suť)
surovín, produktov a pod.
30,00
15,00
40,00
20,00
50,00
25,00
100,00
50,00

Ostatné malé zdroje, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa vyššie uvedeného sadzobníka poplatkov, výška
poplatku sa určí individuálne podľa druhu danej technológie a vplyvu na znečisťovanie ovzdušia, a to paušálnou
sumou do 663,87 EUR pre každý zdroj na kalendárny rok.

9

