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Obec Snežnica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ochrane
ovzdušia a zákonom č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov vydáva
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2018
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

ktorým sa ustanovujú na území obce Snežnica poplatky prevádzkovateľom malých zdrojov
znečistenia ovzdušia .
Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie / vymedzuje základné pojmy,
práva a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území
obce Snežnica a určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
2) Toto nariadenie tiež vymedzuje zdroje znečistenia, ktorým poplatok nebude vyrubený.

Čl. 2
Základné pojmy
1) Znečisťujúcimi látkami pre účely tohto nariadenia sú tuhé, kvapalné a plynné látky,
ktoré priamo alebo po chemickej alebo fyzikálnej zmene v ovzduší alebo po
spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú a tým ohrozujú a poškodzujú
zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ho
zaťažujú alebo poškodzujú majetok /§ 2 zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší/.
2) Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v podmienkach obce Snežnica sú
technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia na spaľovanie palív so
súhrnným menovitým
tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW, zariadenia
technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných zdrojov
znečisťovania, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať
znečistenie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a zachytených
exhalátov a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie/ § 3 zák. č.
137/2010 Z.z. v znení zmien a doplnkov/.
3) Kategorizáciu zdrojov znečisťovania, zoznam znečisťujúcich látok, obsahuje osobitná
právna úprava / vyhláška č. 410/2012 Z.z./
4) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa rozumie právnická osoba a fyzická
osoba oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia
v obci Snežnica.

Čl 3
Povinnosti prevádzkovateľov
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
1/ Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v obci Snežnica majú tieto
povinnosti:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a
s podmienkami určenými podľa § 17 zák. č. 137/2010 Z. z.
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 na požiadanie poskytovať
tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia obci, alebo obcou povereným
právnickým osobám,
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 zák. č. 137/2010 Z.z. a predkladať obci
potrebné podklady,
h) povinnosť oznámiť každoročne do 15. februára príslušného roka za každý malý zdroj
znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín za uplynulý rok , druh a kvalitatívne
ukazovatele palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú ,
i) povinnosť oznámiť všetky potrebné údaje o veľkosti zdroja prevádzkovaného
v uplynulom roku najneskôr do 15. februára príslušného roka,
j) bezodkladne odstraňovať nebezpečné stavy v prevádzke malých zdrojov
znečisťovania ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť včas potrebné opatrenia na
predchádzanie havárií,
k) pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom , alebo pri modernizácii
jestvujúcich zariadení sa musia voliť dostupné technológie s prihliadnutím na
primeranosť výdavkov na ich obstarávanie a prevádzku,
l) v zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené výrobcom
zariadení, prípadne uvedené v schválenom súbore technicko-prevádzkových
parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov
alebo uvedené v súhlase orgánu ochrany ovzdušia – obce,
m) pri zmene prevádzkovateľa zdroja prechádzajú práva a povinnosti určené
v rozhodnutí, alebo v súhlase obce, ktoré sa týkajú povolení a podmienok prevádzky
zdroja , na nového prevádzkovateľa zdroja.
2/ Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v obci majú tieto osobitné
povinnosti: musia zabezpečiť súhlas orgánu ochrany ovzdušia
a) na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a
rozhodnutia na ich užívanie,
b) na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení a na
zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.

Čl. 4
Orgán ochrany ovzdušia – obec - a jej pôsobnosť
1/ Obec v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia
a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu / § 27
zák. č. 137/2010 Z.z/,
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov / Čl. 3 / tohto
všeobecného záväzného nariadenia/,
c) vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich
užívanie, vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny
technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich
prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 17 ods. 1 písm. a), c), f) zák. č.
137/2010 Z.z. o ovzduší.
d) ukladá prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti
ustanovené zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a všeobecne záväznými právnymi
predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
f) môže nariadiť obmedzenie, alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov,
h) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa §
17 ods. 1 písm. f)zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
i) určuje podmienky prevádzkovania malých zdrojov.
Čl. 5
Poplatková povinnosť
1/ Za znečisťovanie ovzdušia sú povinní prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia platiť poplatky a to podľa množstva a druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok.
2/ Pri zániku malého zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ povinný zaplatiť
okrem poplatku určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok určený za to
obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého
zdroja. Za týmto účelom je takýto prevádzkovateľ povinný oznámiť zánik malého zdroja
znečisťovania ovzdušia do 15 dní na Obecný úrad v Snežnici
.
3/ O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý
zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje v prenesenom výkone štátnej správy obec.
Čl. 6
Výška poplatku
1/ Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa na území obce
Snežnica určuje v závislosti spotreby palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú.
2/ Za týmto účelom je prevádzkovateľ povinný predkladať na Obecný úrad v Snežnici
nasledovné údaje potrebné pre určenie výšky poplatku:
a) názov a sídlo prevádzkovateľa zdroja.
b) spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú,
c) druh a kvalitatívne ukazovatele palív.

3/ Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania na spaľovanie palív s
s príkonom nižším ako 0,3 MW /300 kW/
je 0, 10 € za m3 spotrebovaného zemného plynu
uvedená cena platí pre rozsah spotreby od od 5 000 m3 do 20 000 m3 zemného plynu
Prevádzkovateľ je oslobodený od platenia poplatku, ak spaľuje do 5 000 m3 plynu
ročne.
4/ Zóny s obmedzenou prevádzkou mobilných zdrojov obec neurčuje žiadne.

Čl.7
Výpočet poplatku
1/ Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5
zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia č. 401/1998 Z.z. úmerne k spotrebe palív
a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
2/ Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci

Čl. 8
Platenie poplatku
1/ Obec preskúma údaje uvedené v oznámení prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania
ovzdušia a na základe spotreby palív a surovín za uplynulý rok vydá rozhodnutie, v
ktorom určí výšku ročného poplatku za uplynulý rok a ďalšie podmienky, týkajúce sa
poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
2/ Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
3/ Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce.
Čl. 9
Pokuty
1/ Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 8 ods. 3 zák. č. 401/1998 Z.z. uloží obec v
P
renesenom výkone štátnej správy prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 €.
2/ Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
3/ Pokuty uložené obcou sú príjmom obce.
4/ Pokutu od 33,– € do 3 300,– € podľa § 30 ods. 6 zák. č. 137/2010 Z.z. uloží obec
prevádzkovateľovi malého zdroja za porušenie povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, § 16
ods. 1 písm. a, c, e, f alebo ak prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu podľa § 17 ods. 1
písm. f), alebo poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a).

5/ Pokutu od 20,– € do 330,– € podľa § 30 ods. 7 zák. č. 137/2010 Z.z. uloží obec
prevádzkovateľovi malého zdroja za porušenie povinnosti ustanovené v § 16 ods. 1 písm.
b), d), g).
6/ Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa , kde sa správca poplatku o porušení
povinnosti dozvedel, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
7/ Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená
podľa bodov 4,5, Čl. 9 tohto nariadenia a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na
nápravu uložené obcou, obec uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút
ustanovených v bodoch 4,5 Čl. 9 tohto nariadenia , obec môže nariadiť obmedzenie alebo
zastavenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
8/ Obec môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení
povinnosti dozvedela, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti
došlo. Pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada obec na závažnosť a rozsah porušenia
povinností, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho
stavu.
9/ Výnosy pokút uložené obcou vo veciach ochrany ovzdušia sú príjmom rozpočtu obce.

Čl. 10
Spoločné a záverečné ustanovenia

1/ Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava , odkazuje sa na zákon č. 137/2010
Z.z. o ochrane ovzdušia a zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov.
2/ Všeobecné záväzné nariadenie obce Snežnica bolo prerokované a schválené obecným
zastupiteľstvom dňa .......................
3/ Všeobecné záväzné nariadenie o ochrane vzdušia č...................... nadobúda účinnosť
dňom ...........

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

