OBEC SUČANY
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sučany o ochrane ovzdušia a poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia
č. 8/2009
Čl. I
Všeobecné ustanovenia
Obec Sučany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov, zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších
predpisov.
Čl. II
Základné pojmy
1/ Malými zdrojmi znečistenia ovzdušia sú
technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným
menovitým príkonom do 300 kW,
ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých (nad 50 MW) a stredných
(0,3 MW – 50 MW) zdrojov znečistenia,
plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia, ak
nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečistenia,
skládky palív a surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo
stredného zdroja znečistenia,
iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.
2/ Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická alebo fyzická osoba,
oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia na území obce
Sučany (v zmysle prílohy č. 2 tohto nariadenia).
Čl. III
Všeobecné povinnosti
1/ Žiadosti o súhlas na povolenie stavieb MZZO a ich užívaní predkladajú obci podľa povahy
veci prevádzkovatelia, investori, projektanti /ďalej len „žiadateľ“/ a musia obsahovať
zdôvodnené riešenie najvýhodnejšie z hľadiska ochrany ovzdušia. Žiadateľ je povinný na
vyzvanie obce priložiť aj odborný posudok.
2/ Na území obce je zakázané spaľovať v zariadeniach na spaľovanie palív, na voľných
priestranstvách, v areáloch a v záhradách všetky druhy odpadov /pneumatiky, izolačné
hmoty, farby, laky, oleje, plasty, biologický odpad vhodný na kompostovanie atď./.

3/ Pri zahorení uskladneného materiálu (slama, hnoj, organické zvyšky rastlín, odpady a pod.)je
majiteľ materiálu alebo vlastník, či užívateľ pozemku okamžite povinný uhasiť požiar
(zahorenie) vlastnými silami alebo privolaním požiarnikov.
4/ Na území obce sa zakazuje bezdôvodne ponechať zapnutý motor stojaceho vozidla (pri
parkovaní, vykladaní a nakladaní tovaru, pri opustení vozidla a pod.).
Čl. IV
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
1/ Prevádzkovateľ MZZO je povinný:
a) každoročne do 15. februára oznámiť obci za každý MZZO údaje potrebné na zistenie
množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok
(náležitosti oznámenia prevádzkovateľa MZZO sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN),
b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) v súlade s rozhodnutím
vydanom obcou,
c) oznámiť obci do 15 dní zánik resp. zmeny v parametroch či prevádzkovaní MZZO,
vrátane všetkých údajov potrebných pre určenie výšky poplatku,
d) umožniť povereným zamestnancom obce kontrolu MZZO a poskytnúť všetky potrebné
údaje o jeho prevádzkovaní,
e) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia (obec alebo inšpekcia).
Čl. V
Poplatková povinnosť
1/ Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov MZZO, ak tieto
zdroje
sú umiestnené v bytových a rodinných domoch, a to aj vtedy, keď sú sčasti využívané na
podnikanie,
prevádzkuje obec,
prevádzkuje školstvo a zdravotníctvo,
prevádzkujú sociálne, charitatívne a cirkevné organizácie na území obce.
2/ Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje:
na kalendárny rok sumou podľa článku 6 tohto VZN určenou rozhodnutím obce,
na základe údajov, oznámených každoročne do 15. februára za každý MZZO podľa
spotreby palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované zdroje na území obce.
3/ V odôvodnených prípadoch môže Obec Sučany znížiť, alebo odpustiť poplatok za
znečisťovanie ovzdušia a to na základe žiadosti podanej právnickou osobou alebo fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie, ktorá sa cíti byť poplatkovou povinnosťou neúmerne
dotknutá.
4/ Poplatky platené prevádzkovateľom MZZO sú príjmom rozpočtu obce a sú účelovo viazané
na ochranu a zlepšovanie životného prostredia.
Čl. VI
Výška poplatku
1/ Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým
príkonom nižším ako 0,3 MW sa vypočíta:

stacionárne zariadenia na spaľovanie palív /cena za každú začatú tonu alebo každých
začatých 100 m3/
Hnedé uhlie, brikety, lignit................................................7,-- €/t
Čierne uhlie........................................................................ 6,– €/t
Vykurovacia nafta, petrolej...............................................6,– €/t
Drevo a drevný odpad .......................................................4,– €/t
Zemný plyn........................................................................0, 33 €/100 m3
2/ Pre ostatné MZZO výšku poplatku určí Obec Sučany po schválení v obecnom zastupiteľstve
individuálnou paušálnou sumou od 3,30 eur do 663,88 eur za obdobie kalendárneho roka
úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok, alebo k spotrebe palív
a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
3/ Minimálnym poplatkom 3,30 eur sa spoplatňuje každý malý zdroj znečistenia, ktorého
výška poplatku je menšia ako 3,30 eur.
4/ Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci.
Čl. VII
Pokuty
1/ Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti podľa článku 4 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia
a povinností určených v rozhodnutí obce, uloží obec prevádzkovateľovi MZZO pokutu do výšky
663,88 eur.
2/ Pokutu vo výške od 16,60 eur do 331,94 eur uloží obec prevádzkovateľovi MZZO, ak poruší
povinnosti ustanovené v čl. 4 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia.
3/ Pokutu vo výške od 3,32 eur do 3319,39 eur uloží obec prevádzkovateľovi MZZO ak poruší
povinnosti ustanovené v čl. 4 ods. 1 písm. e) tohto nariadenia.
4/ Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa obec o porušení povinnosti dozvie,
najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
5/ Pokuty za ostatné priestupky voči tomuto nariadeniu upravuje zákon č. 372/1990 Z. z.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
6/ Pokuty sú príjmom rozpočtu obce a ich použitie je účelovo viazané na ochranu životného
prostredia.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1/ Kontrolu plnenia tohto nariadenia vykonávajú:
hlavný kontrolór obce,
poslanci OcZ, zodpovední a poverení zamestnanci obce.
3/ Pokiaľ v tomto nariadení nie podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 478/2002
Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákonom NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a Vyhlášku MŽP SR č. 338/2009 Z. z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
4/ Návrh VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce
Sučany bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa 30. 11. 2009.

5/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvo v Sučanoch dňa
16. 12. 2009 a účinnosť nadobúda dňa 31. 12. 2009.

JUDr. Jozef Petráš, CSc.
starosta obce

Príloha č. 1

Oznámenie
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 20
(podľa skutočnosti roka 20
.)

.

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z.
z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov Obci Sučany ako správcovi poplatku tieto
údaje potrebné pre určenie výšky poplatku :
I . Všeobecné údaje :
___________________________________________________________________________
Malý zdroj – názov technológie, výroby
(spaľovacie zariadenie s tepelným
príkonom nižším ako 0,3 MW,
zariadenie technologických procesov a pod.
uviesť o akú prevádzku sa jedná)

Adresa zdroja :
Prevádzkovateľ zdroja:
meno a adresa

Identifikácia :
( IČO, fyzická osoba – podnikateľ , právnická osoba )
Bankové spojenie :
Dátum zahájenia prevádzky :
* uvádza sa mesiac a rok
___________________________________________________________________________

II. Údaje o malých zdrojoch
A. Prevádzkovateľ zdroja s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW ďalej uvádza
___________________________________________________________________________
Typ kotla :

Druh paliva :
* zemný plyn, ORO, nafta,

Výkon v kW :

Počet:

Spotreba paliva v tonách( pri pevnom palive),
v m3( pri zemnom plyne) :

drevo, uhlie, koks, :

Výška komína v m :
Poznámka :
alebo
Počet výduchov:
*(uvádza sa pri pieckach, gamatoch a pod.)
___________________________________________________________________________

B. Prevádzkovateľ zariadenia ostatných technologických celkov nepatriacich do kategórie veľkých a stredných
zdrojov ( napr. lakovne, autoopravovne, pílnice a spracovanie dreva, údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne,
spracovanie obilia, iná výroba z ktorej vznikajú znečisťujúce látky a pod. ) uvádza :
___________________________________________________________________________
kapacita výroby ( v t / rok, ks/rok )
___________________________________________________________________________
spotreba základných surovín ( t / rok )
___________________________________________________________________________
druh základných a vybraných znečisťujúcich látok
(tuhé znečisťujúce látky, anorganické a organické plyny a pary).
___________________________________________________________________________
hmotnostný tok znečisťujúcich látok ( t / rok )
___________________________________________________________________________
spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok ( meranie, bilančný výpočet )
___________________________________________________________________________

C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov a odpadov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré
môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, stavby, zariadenia a iné činnosti znečisťujúce ovzdušie ( napr.
manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, obilím, ČOV, výkrm hovädzieho dobytka a ošípaných, výkrm hydiny,
silážovanie, senážovanie, poľné a spevnené hnojiská, sklady, skládky - nádrže močovky, iné zariadenia a pod.)
uvádza :
___________________________________________________________________________
druh vykonávanej činnosti
___________________________________________________________________________
druh manipulovanej, skladovanej látky
( základné a vybrané znečisťujúce látky, ostatné znečisťujúce látky tuhé, plynné a pary)
___________________________________________________________________________
množstvo manipulovanej, skladovanej látky ( v t / rok )
___________________________________________________________________________
veľkosť manipulačnej plochy v m2
___________________________________________________________________________

Oznámenie vyhotovil :

Podpis :

Za správnosť zodpovedá :

Podpis :

Telefón :
Predložené dňa :

Príloha č. 2

Malé zdroje znečistenia ovzdušia
Reštauračné a rekreačné zariadenia, cukrárne, pekárne, remeselné
dielne, výroba nábytku a iných drevárskych výrobkov, atď.
Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti
okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel
a práškovaného lakovania (viď Príloha č. 2 vyhlášky 338/2009)
Priemyselné spracovanie dreva (mechanické spracovanie kusového
dreva, dezintegrovanej drevnej hmoty, výroba aglomerovaných
plošných materiálov so spotrebou polykondenzačných lepidiel,
spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických
rozpúšťadiel) (viť Príloha č. 2 vyhlášky 338/2009)
Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok a iných
materiálov vrátane odstraňovania starých náterov (povlakov)
ostatnými organickými rozpúšťadlami do 0,6 t/rok.
Nanášanie náterov (povlakov) na povrchy, lakovanie s projektovanou
spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,6 t/rok:
- plasty, guma, textílie, fólie, papier, kovy
- navíjané drôty
- pásové a svitkové materiály
Chov hospodárskych zvierat, ak tento preukázateľne znečisťuje
ovzdušie
Manipulácia s obilím, silážovanie, senážovanie
Skládky palív, surovín, produktov a odpadov, plochy na ktorých sa
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
stavby, zariadenia a iné činnosti znečisťujúce ovzdušie (napr.
manipulácia s uhlím, so sypkými materiálmi, ČOV, poľné a spevnené
hnojiská, sklady, skládky – nádrže močovky).
Zariadenie na údenie mäsa a rýb, ak tento preukázateľne znečisťuje
ovzdušie
Malými zdrojmi znečistenia ovzdušia sú aj ostatné technologické procesy
a podnikateľské činnosti, ktoré nie sú uvedené v tejto prílohe a patria do kategórie malých
zdrojov znečistenia ovzdušia podľa zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia
v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 338/2009, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia.

