Všeobecne záväzné nariadenie Obce Gerlachov č. 5/2020
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi v obci
Gerlachov
Obecné zastupiteľstvo obce Gerlachov v zmysle ustanovení § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona č. 137/2010
Z. z. o ovzduší, a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN)
§1
Pôsobnosť nariadenia
1. Nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na
podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ
malého zdroja“) za podmienok ustanovených v zákone.
§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú technologické celky, ktoré môžu spôsobovať
znečisťovanie ovzdušia:
a) stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov
c) skládky palív, surovín, produktov a odpadov a zachytených exhalátov
d) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia
e) stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.
2. Znečisťujúce látky:
za znečisťujúce látky sa podľa tohto nariadenia považujú tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré
priamo po chemickej, fyzikálnej zmene v ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou
nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných
organizmov, zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ho zaťažujú alebo poškodzujú majetok.
3. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania:
za účelom tohto nariadenia je ním právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo
faktickú možnosť prevádzkovať tento zdroj.
§ 3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
1. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú povinní okrem dodržiavania iných
povinností podľa zákona o ovzduší a ďalších všeobecne platných predpisov:
 Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou
a s podmienkami určenými obcou podľa § 17 zákona o ovzduší,
 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,
 vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,
 viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať okresnému úradu
ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu
ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,
 neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu,
 dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych
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zdrojov,
 podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho
zdroja podľa § 31 ods. 2 a predkladať obci potrebné podklady.
2. Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov v zmysle zákona č. 401/1998 Zb. v znení
neskorších predpisov:
 prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný 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
a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu
a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja
znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. Oznámenie údajov
potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na kalendárny rok
na ktorý sa poplatok vyrubuje podľa skutočnosti z predchádzajúceho roka tvorí
prílohu č. 1 tohto VZN.
 poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia za podmienok,
ustanovených v zákone,
 poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou v zmysle § 3 ods. 2, na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5
úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív
a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú,
 ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci,
 obec preskúma údaje uvedené 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 termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky
týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
§ 4
Poplatky
1. Poplatková povinnosť sa vzťahuje na právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie,
ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
2. Výška poplatku sa určuje podľa sadzobníka uvedeného v prílohe č. 2 tohto VZN s
prihliadnutím na veľkosť zdroja, škodlivosť vypúšťaných znečisťujúcich látok a miery s akou
tieto látky zhoršujú alebo nadmerne zaťažujú prostredie.
3. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce.
§ 5
Súhlas orgánu ochrany ovzdušia
1. Obec vydáva súhlas potrebný na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov,
vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie, pričom tento súhlas je záväzným stanoviskom.
2. Obec vydáva súhlas potrebný na zmeny používaných palív a surovín , na zmeny
technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku
stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách, ak sa na zmeny nevydá súhlas podľa bodu 1
alebo podľa § 18 ods. 1 a 9 zákona o ovzduší.
3. Obec vydáva súhlas potrebný na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie
malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak na ich povoľovanie nepodlieha
stavebnému konaniu.
4. Žiadosti na vydanie súhlasu podľa ods. 1, 2 a 3predkladá žiadateľ príslušnému orgánu ochrany
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ovzdušia. Žiadosť o vydanie súhlasu okrem všeobecných náležitostí podania obsahuje:
a) všeobecné údaje o stacionárnom zdroji, údaje o jeho technických parametroch a údaje o jeho
navrhovanom, schválenom alebo skutočnom umiestnení,
b) opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané do
ovzdušia, vrátane údajov o výškach komínov alebo výduchov, ktorými sú alebo budú emisie
vypúšťané do ovzdušia,
c) údaje o palivách, ktoré sú alebo budú spaľované a údaje o surovinách, ktoré sú alebo budú
spracovávané,
d) ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj , ak to žiadateľ považuje za
potrebné.
5. K žiadosti o vydanie súhlasu podľa ods. 1, 2, 3 je žiadateľ povinný na vyzvanie orgánu ochrany
ovzdušia priložiť odborný posudok.
§ 6
Oprávnenie a povinnosti orgánov ochrany ovzdušia
1. Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia:
a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu a prijaté
opatrenia zahŕňa v územnom plánovaní,
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
c) vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f) zákona o ovzduší,
d) uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti
ustanovené zákonom a všeobecne záväzným právnymi predpismi v oblasti ochrany
ovzdušia,
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) informuje o smogovej situácii podľa § 12 ods. 11 zákona o ovzduší,
i) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
j) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods.
1 písm. f).
§7
Oznámenie o zániku malého zdroja znečisťovania
1. Pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia je pôvodný prevádzkovateľ
povinný zaplatiť okrem ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku
aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom zdroj prevádzkoval, než
došlo k zmene prevádzkovateľa zdroja. Za týmto účelom pôvodný prevádzkovateľ malého
zdroja znečisťovania podá obcí do 15 dní od vykonania zmeny prevádzkovateľa oznámenie
o množstve a druhu spotrebovaného paliva za účelom vyrubenia ročného poplatku.
2. Túto povinnosť má prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania i pri zániku malého zdroja
znečisťovania.
§8
Oslobodenie od oznamovacej a poplatkovej povinnosti
1. Od oznamovacej a poplatkovej povinnosti sú oslobodení prevádzkovatelia malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia:
a) slúžiacich na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody v bytových domoch,
b) objektov, ktoré prevádzkuje Obec Gerlachov, alebo jeho rozpočtová organizácia.
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§ 9
Ukladanie pokút
1. Za nesplnenie povinnosti uvedených v § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia a povinností určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ktorým
je fyzická osoba podnikateľ vo výške 20,00 € a prevádzkovateľovi malého zdroja, ktorým je
právnická osoba pokutu vo výške 200,00 €. Pokuty podľa zákona o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia sú príjmom obce.
2. Obec uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu 300,00 € ak poruší povinnosti ustanovené
v § 14 ods. 2, v § 16 ods. 1 písm. a), c), e), alebo prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu
podľa §17 ods. 1 písm. f) alebo poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a).
3. Obec uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu 150,00 € ak poruší povinnosti ustanovené
v § 16 ods. 1 písm. b), d) a g).
4. 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 odsekov
1 až 7 a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené obcou podľa zákona o
ovzduší obec uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v ods. 1 a 2
a môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky stacionárneho zdroja.
5. Pokutu podľa ods. 1 tohto článku možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec
o porušení povinností dozvedeli, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
6. Obec môže začať konanie o uložení pokuty podľa ods. 2 a 3 tohto článku do jedného roka odo
dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď
k porušeniu povinnosti došlo.
7. Pokuty uložené obcou podľa zákona o ovzduší sú príjmom obce.
§ 10
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a uverejnený na internetovej stránke obce dňa
23.11.2020 a zvesený dňa 17.12.2020.
Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Gerlachove č. 62/2020, dňa
17.12.2020.
Týmto VZN sa ruší VZN č. 5/2007, vrátane jeho dodatkov.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 02.01.2021.

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce
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Príloha č. 1

OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na kalendárny rok
na ktorý sa poplatok vyrubuje podľa skutočnosti z predchádzajúceho roka
Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa § 6 ods. 4, 5 zákona SNR č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia obci Gerlachov tieto údaje potrebné pre určenie výšky
poplatku:
I. Všeobecné údaje
Adresa zdroja:
Prevádzkovateľ zdroja (adresa):
Identifikácia (IČO, fyzická osoba, právnická osoba):
Dátum začatia prevádzky:
II. Údaje o malých zdrojoch
A) Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako
0,3 MW ďalej uvádza:
Typ kotla:
Výkon (kW):
Druh paliva:
Spotreba paliva (m3/rok, t/tok):
B) Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a iné stavby, zariadenia
a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie:
Druh vykonávanej činnosti:
Druh manipulovanej, skládkovej látky (uhlie, odpad, suť):
Veľkosť manipulačnej plochy (m2):
C) Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov:
Druh znečisťujúcich látok (kusové drevo, piliny, stružliny, triesky, štiepky):
Projektované množstvo spracovania dreva (m3/deň):
Oznámenie vyhotovil:
Telefonický kontakt:
Podpis, pečiatka
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Príloha č. 2
SADZOBNÍK
poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v Eur/rok
Paušálna čiastka poplatku vyplýva z lokalizácie zdroja znečistenia, zo spotreby palív
a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
I. Technologické celky,
obsahujúce
stacionárne
zariadenie na
spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným
menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW.
Tab. č. 1
Zemný plyn m3 za rok
od 4000 do 9999
od 10 000 do 14 999
od 15 000 do 19 999
od 20 000 do 24 999
25 000 a viac

10,- €
20,- €
25,- €
30,- €
35,- €

Tuhé palivá (koks, hnedé uhlie, drevo) t/rok
do 25
25 a viac

30,- €
35,- €

Ľahké vykurovacie oleje, nafta t/rok
do 0,5
do 1
do 2
do 3
do 4
4 a viac

10,- €
25,- €
35,- €
45,- €
70,- €
90,- €

II. Plošné zdroje.
Sadzby poplatkov pre skládky palív, surovín, produktov, odpadov a iné stavby, zariadenia a činnosti
výrazne znečisťujúce ovzdušie (zóny sa neuplatňujú)
Tab. č. 2
Plocha skládky v m2
0 -100
101 -250
251 – 500
500 a viac

Materiál
Pevné palivo (uhlie) Odpad
70,- €
35,- €
135,- €
70,- €
200,- €
135,- €
270,- €
200,- €

Stavebný materiál (suť)
30,- €
35,- €
70,- €
135,- €

III. Ostatný priemysel a zariadenia.
1. Priemyselné spracovanie dreva projektované:
a) mechanické
spracovanie kusového dreva s
projektovaným
množstvom
spracovaného dreva do 50 m3/deň
35,- €
b) mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty (piliny, stružliny, triesky,
štiepky) s projektovaným množstvom spracovania spracovaného dreva do 100
m3/deň
35,- €
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