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Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2008
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Obec Kunerad v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v súlade so zákonom č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len
,,zákon") a v súlade so zákonom č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,zákon o ovzduší")
vydáva
Všeobecne záväzne nariadenie o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území
obce Kunerad(ďalej len ,,VZN").
§1
Všeobecné ustanovenia
1. VZN upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred
vznášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou, pri obmedzovaní príčin a zmierňovaní
následkov znečisťovania ovzdušia a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrany
ovzdušia.
2. Obec Kunerad rozhoduje o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľa malého zdroja
znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona, pričom poplatková povinnosť sa vzťahuje len na právnické
a fyzické osoby oprávnené na podnikanie.
§2
Základné pojmy
1. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len ,,MZZO")sú:
a) Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným
tepelným výkonom do 0,3 MW,
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia
a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia,
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkých zdrojov znečisťovania
ovzdušia a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia,
e) Iné stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo
stredného zdroja.
2. Prevádzkovateľom MZZO je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť
prevádzkovať MZZO.
4. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú stacionárne zdroje, ktoré sa členia podľa miery vplyvu
technologického procesu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia na ostatné
technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na
ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív,
surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú
súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja (ďalej len malý zdroj).
§3
Štátna správa vo veciach ochrany
ovzdušia u malých zdrojov znečisťovania
1. Štátnu správu vo veciach ochrany ovzdušia u MZZO, lokalizovaných na území obce Kunerad
vykonáva starosta obce.

2. Obec Kunerad v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia § 34 ods. 1
zákona o ochrane ovzdušia:
a) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
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užívanie,
c) 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,
d) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu,
e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
g) môže ustanoviť VZN zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
h) vydáva súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na
ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu,
ch) nariaďuje zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu.
3. O poplatkoch za prevádzkovanie MZZO rozhoduje obec Kunerad. Poplatok pre 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 zákona a 5 úmerne k množstvu a škodlivosti
vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú.
§4
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania na území obce Kunerad sú povinní:
1. Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s podmienkami pre
prevádzku týchto zariadení, ktoré určia výrobcovia alebo starosta obce Kunerad a územný plán
obce Kunerad.
2. Používať palivá určené výrobcom spaľovacieho zariadenia.
3. Plniť povinnosti uložené starostom obce na zaistenie nápravy v súlade s § 20 ods. 1 zákona o
ovzduší.
4. Každoročne do 15. februára zaslať na obecný úrad v Kunerade tieto údaje:
- Názov a sídlo prevádzkovateľa
- IČO a DIČ prevádzkovateľa
- Názvy a sídla prevádzok
- Druh palív
- Spotrebu palív
- Druh skládky
- Meno, adresa, telefón, fax, e-mail zodpovedného pracovníka.
5. Obec preskúma uvedené údaje v oznámení a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich
látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný
poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku
a termín splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa
malého zdroja.
6. Prevádzkovateľ nového MZZO je povinný nahlásiť tento zdroj obecnému úradu do 15 dní od
uvedenia zdroja do prevádzky.
7. Platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok") v súlade s rozhodnutím vydaným
obcou.
8. Umožniť zamestnancom orgánu ochrany ovzdušia prístup k zdroju znečistenia ovzdušia za
účelom kontroly a poskytnúť všetky potrebné podklady, doklady a údaje o jeho prevádzkovaní.
§5
Poplatková povinnosť

1. Povinnosť platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia majú právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce
Kunerad.
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2. Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov MZZO (lokálne
kúrenisko), ktoré sú umiestnené v bytoch, v obytných domoch, rodinných domoch a v stavbách na
individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie.
3. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia MZZO sa pre každý zdroj určuje na základe údajov, ktoré
oznámi prevádzkovateľ MZZO obecnému úradu v Kunerade každoročne do 15. februára.
4. Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva so súčtov poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje v obci Kunerad a môže byť maximálne do výšky 663,87 €.
5. Pri právnom konaní sa postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov. Nesplnenie povinnosti podľa zákona o ochrane ovzdušia, súvisiacich
právnych predpisov a podľa tohto VZN občanom, je priestupkom na úseku ochrany životného
prostredia.
§6
Poplatky za MZZO na území obce Kunerad
1. Obec Kunerad preskúma údaje uvedené v oznámení o MZZO a vydá rozhodnutie, v ktorom určí
ročný poplatok a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti.
2. Poplatky platené prevádzkovateľom MZZO sú príjmom rozpočtu obce Kunerad.
3. Výška poplatku sa vypočíta zo spotreby a druhu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú podľa nasledujúcich sadzieb:
A)
.
.
.
SPOTREBA PALIVA
POPLATOK
Tuhé palivo
- hnedé uhlie
za každú i začatú 11
4€
- čierne uhlie, koks, brikety
za každú i začatú 11
4€
- drevo, drevené brikety
za každú i začatú 11
4€
- iné tuhé palivo
za každú i začatú 11
4€
Kvapalné palivo
- nafta
za každú i začatú 11
4€
- ľahký vykurovací olej
za každú i začatú 11
4€
- opotrebované ropné oleje
za každú i začatú 11
6€
- iné kvapalné palivo
za každú i začatú 11
4€
Plynné palivo
od 1000 m každých ďalších i začatých 1000 m 4 €
- zemný plyn
- iné plynové palivo
každých i začatých 1000 m
4€
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B) Plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky
palív surovín, produktov a odpadov - paušálny ročný poplatok vo výške 17 €,
C) Ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov paušálny ročný
poplatok vo výške 17 €.
§7
Pokuty
1. Za nesplnenie povinností uvedených v § 4 ods. 4 a určených v rozhodnutím obce vydanom podľa
§ 4 ods. 5 uloží obec prevádzkovateľovi maláho zdroja pokutu do 663,87 €, § 8 ods. 3 zákona.
2. Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa obvodný úrad životného
prostredia alebo obec o porušení povinnosti dozvedeli, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto
povinnosti.
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Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o ktorom rokovalo OZ 13.11.2008, bol vyvesený
14.11.2008.
2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kunrad 8. decembra 2008.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 7/2006 o ochrane ovzdušia a o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, schválené OZ dňa 13.11.2006.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2009

V Kunerade, 09.12.2008

Daniel Zelenay
starosta obce

