Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrkovec č. 14
o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
na území Obce Štrkovec
Obec Štrkovec na základe ust. § 6 v spojení s ust. § 4, ods. 3 písm. h) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonmi č. 478/2002 Z.z.
o ochrane ovzdušia a č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrkovec o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia na území obce Štrkovec a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
(ďalej len nariadenie).
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Toto nariadenie vymedzuje základné pojmy, práva a povinnosti prevádzkovateľov malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Štrkovec (ďalej len „obec“) a určuje spôsob
výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
2. Toto nariadenie tiež vymedzuje zdroje znečisťovania, prevádzkovateľom ktorých poplatok
nebude uložený.
Článok II.
Základné pojmy
1. Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo
do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie,
okrem látok, ktorých uvádzanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom.
2. Zdroj 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
(ďalej len "stacionárny zdroj"); vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci
funkčného celku a priestorového celku,
3. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia /ďalej len „malý zdroj“/ sú:
a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným
tepelným príkonom do 0,3 MW,
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov
znečisťovania ovzdušia,
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce
ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.
3. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa rozumie právnická alebo fyzická osoba
oprávnená na podnikanie, ktorá má právo alebo faktickú možnosť prevádzkovať tento zdroj na
území obce (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Článok III.
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami
určenými obcou,
b) dodržiavať technologickú disciplínu, správne dávkovanie paliva a optimalizovať spaľovací
proces tak, aby únik dymu, sadzí a škodlivín do ovzdušia bol minimálny. Bezodkladne
odstraňovať nebezpečné stavy v prevádzke malých zdrojov ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť
včas potrebné opatrenia na predchádzanie havárií,
c) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám
ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a
predkladať im potrebné podklady,
d) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,
e) evidovať druh a množstvo spáleného paliva a viesť prevádzkovú evidenciu malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia a poskytovať okresnému úradu údaje, ktorých rozsah ustanoví
vykonávací predpis, a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu
ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,
f) neprekročiť tmavosť dymu.
g) požiadať obec o vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien
a rozhodnutí na ich užívanie,
Článok IV.
Poplatková povinnosť
l. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý
malý zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje
potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za
uplynulý rok, najmä údaje o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte
prevádzkových hodín malého zdroja a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.
2. Pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja je pôvodný prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem
ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom kalendárnom roku aj
poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom malý zdroj prevádzkoval, než
došlo k zmene prevádzkovateľa malého zdroja. Na tento účel pôvodný prevádzkovateľ súčasne
oznámi aj dátum zmeny a názov nového prevádzkovateľa malého zdroja.
3. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku
určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie
ovzdušia v príslušnom roku, k dátumu zániku malého zdroja. Na tento účel podá obci oznámenie
podľa bodu 1 do 15 dní od zániku malého zdroja s uvedením dôvodu zániku malého zdroja.
4. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia vzniknuté prevádzkovaním malého zdroja vyrúbi obec na
základe predloženého oznámenia prevádzkovateľa o spotrebe palív a surovín.
5. Poplatok je príjmom obce.
6. Ak prevádzkovateľ malého zdroja nezaplatí poplatok v lehote určenej rozhodnutím, je povinný
zaplatiť obci za každý – aj začatý – deň omeškania penále vo výške 0,05% sumy, ktorú bol
povinný zaplatiť.

Článok V.
Oslobodenie od poplatku
1. Oznamovacia a poplatková povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov
umiestnených v rodinných domoch, obytných domoch, bytoch a v stavbách na individuálnu
rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie.
2. Malé zdroje, ktoré prevádzkuje obec a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
3. Prevádzkovatelia malých zdrojov pri ročnej spotrebe paliva do 3000 m3 zemného plynu.
4. Obecné zastupiteľstvo môže svojim uznesením rozhodnúť o poskytnutí zľavy prípadne
o odpustení poplatku.
Článok VI.
Spôsob výpočtu a výška poplatku
1. Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované
malé zdroje a určuje sa paušálnou sumou na základe oznámených údajov podľa množstva
spotrebovaného paliva alebo úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok,
najviac však do výšky 663,87 €.
2. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným
menovitým tepelným príkonom do 0,30 MW:
DRUH PALIVA
Tuhé palivo

SPOTREBA PALIVA

POPLATOK

- hnedé uhlie
- čierne uhlie, koks, brikety
- drevo, drevené brikety
- iné tuhé palivo

každých i začatých 700 kg
každých i začatých 1000 kg
každých i začatých 1000 kg
každých i začatých 700 kg

7€
7€
7€
7€

každých i začatých 1000 kg
každých i začatých 1000 kg
každých i začatých 700 kg
každých i začatých 700 kg
každých i začatých 700 kg

7€
10 €
10 €
15 €
7€

nad 3000 m3, i začatých
každých i začatých 3000 m3

7€
7€

Kvapalné palivo
- nafta
- ľahký vykurovací olej
- ťažký vykurovací olej
- opotrebované ropné oleje
- iné kvapalné palivo

Plynné palivo
- zemný plyn
- iné plynné palivo

3. Priemyselná malovýroba (napr. výroba betónu a iných stavebných materiálov)
- ročný poplatok 66,39 €

4. Poľnohospodárska malovýroba:
druh hospodárskych zvierat

počet

ročný poplatok

ošípané

od 5 ks – do 20 ks
od 21 ks – do 50 ks
od 51 ks – do 100 ks
nad 100 ks
od 3 ks – do 10 ks
od 11 ks – do 20 ks
od 21 ks – do 50 ks
nad 50 ks
od 3 ks – do 10 ks
od 11 ks – do 20 ks
od 21 ks – do 50 ks
nad 50 ks
od 10 ks – do 30 ks
od 31 ks – do 60 ks
od 61 ks – do 100 ks
nad 100 ks
od 30 ks – do 60 ks
od 61 ks – do 100 ks
od 101 ks – do 200 ks
nad 200 ks
od 100 ks – do 500 ks
od 501 ks – do 1000 ks
od 1001 ks – do 2000 ks
nad 2001 ks

16,60 €
33,19 €
50 €
70 €
16,60 €
33,19 €
50 €
70 €
16,60 €
33,19 €
50 €
70 €
16,60 €
33,19 €
50 €
70 €
16,60 €
33,19 €
50 €
70 €
16,60 €
33,19 €
50 €
70 €

hovädzí dobytok

kone

ovce

kožušinové zvieratá

hydina

5. Plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia (napr.
skládky palív, surovín, produktov a odpadov)
plocha v m2

prevádzkovanie
v kalendárnom roku

ročný poplatok

do 150
do 150
do 150
od 150 – do 300 (vrátane)
od 150 – do 300 (vrátane)
od 150 – do 300 (vrátane)
300 a viac
300 a viac
300 a viac

do 100 dní
do 200 dní
rok
do 100 dní
do 200 dní
rok
do 100 dní
do 200 dní
rok

16,60 €
33,19 €
50 €
50 €
80 €
120 €
80 €
160 €
250 €

6. Iné stavby, zariadenia a činnosti, nepatriace do bodu 5 tohto článku, výrazne znečisťujúce
ovzdušie
- ročný poplatok 331,94 €
7. Iná malovýroba a služby:
a) lakovne s projektovou kapacitou do 1 t náterových látok za rok
- ročný poplatok 33,19 €
b) spracovanie dreva s projektovou kapacitou do 20 m3 za deň
- ročný poplatok 33,19 €
Článok VII.
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení pracovníci
Obecného úradu v Štrkovci, hlavný kontrolór obce a poslanci obecného zastupiteľstva v Štrkovci.
2. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zák.č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov v rámci blokového alebo priestupkového
konania.
3. Pokutu v rámci blokového konania až do výšky 33,- Eur môžu ukladať poverení pracovníci
Obecného úradu v Štrkovci, hlavný kontrolór obce a poslanci obecného zastupiteľstva v Štrkovci.
4. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta obce uložiť právnickým osobám a
fyzickým osobám oprávneným na podnikanie pokutu do výšky 6.638,- Eur v zmysle § 13 ods. 9
zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
5. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v článku VI. bod 2 uloží obecný úrad prevádzkovateľovi
pokutu od 33,19 € do 331,94 €.
6. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v článku VI. bod 3,4 a 7 je prevádzkovateľ povinný
zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,3% z vyrubeného poplatku.
7. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v článku VI. bod 5 a 6 uloží obecný úrad
prevádzkovateľovi pokutu od 16,60 € do 331,94 €.
8. Pokutu podľa bodu 2 až 4 možno uložiť do 1 roka odo dňa, keď sa obec o porušení povinnosti
dozvedel, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.
Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenie
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov
a platných všeobecne záväzných nariadení obce.
2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Štrkovci č. 10/2012/OZ
dňa 23.03.2012 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Norbert Keszi, Mgr.
starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli: 26.03.2012
Zvesené: 10.04.2012

