Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015
o ochrane ovzdušia a určenia poplatkov za prevádzkovanie
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia obce B e ň u š

Obec Beňuš podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, vo väzbe na § 27 ods. 1 písm. g/ zákona NR SR č. 137/2010 Z.z.
o ovzduší a podľa § 6, ods. 5 zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia a určenia poplatkov
za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
l/ Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/ vymedzuje základné pojmy, práva
a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území obce Beňuš
a určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečistenie ovzdušia.
2/ Toto nariadenie tiež vymedzuje zdroje znečistenia, ktorým poplatok nebude vyrubený.
Čl. 2
Základné pojmy
1/ Znečisťujúcou látkou pre účely tohto nariadenia je akákoľvek látka vnášaná ľudskou
činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na
zdravie ľudí alebo životné prostredie.
2/ Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia /ďalej len „malý zdroj, ktoré môžu spôsobovať
znečisťovanie ovzdušia/ sú:
a/ stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do
300 kW
b/ ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov
znečistenia ovzdušia
c/ plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
skládky palív, surovín, produktov a odpadov
d/ stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja
alebo stredného zdroja znečistenia
3/ Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania /ďalej len prevádzkovateľ/ sa podľa tohto
nariadenia rozumie právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie.
Čl. 3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia

1/ Prevádzkovatelia sú povinní:
a/ oznámiť každoročne do 15. februára Obci Beňuš za každý malý zdroj spotrebu palív
a surovín za uplynulý rok, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na
zistenie množstva škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia
b/ platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia /ďalej len „poplatok“/
c/ umožniť povereným pracovníkom obce kontrolu malého zdroja a poskytnúť všetky
potrebné údaje o jeho prevádzkovaní
d/ vykonávať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou
e/ neprekročiť určitý stupeň znečisťovania ovzdušia /tmavosť dymu/
f/ oznámiť obci Beňuš do 15 dní obci zánik /skončenie, zmena prevádzkovania/ malého
zdroja
čl. 4
Pôsobnosť obce na úseku ochrany ovzdušia
1/ Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia
a/ sa podieľa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
b/ kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
c/ vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a/, c/, f/,
d/ uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti
ustanovené Zákonom o ovzduší č. 137/2010 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/ určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
i/ nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17
ods.1 písm. f/

čl. 5
Určenie výšky poplatku
1. Poplatok pre každý malý zdroj sa určuje na kalendárny rok, v príslušnej výške, na
základe oznámenia a úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich
látok, k spotrebe palív a surovín alebo prevádzkových plôch skládok a iných zdrojov
ako zosumarizovanie množstva znečisťujúcich látok vzniknutých na základe
prevádzkovania zdroja v predchádzajúcom roku.
2. Sadzby poplatkov pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
podľa množstva a druhu spotrebovaného paliva za kalendárny rok na území obce
Beňuš sú:
a/ Tuhé palivo /koks, uhlie, uhoľný prach, kal, atď./ rok

Množstvo spotrebovaného tuhého paliva/rok
Výška poplatku/rok
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
- do 10 t
15,00 €

b/ Kvapalné palivo /nafta, olej, atď. / rok:
Množstvo spotrebovaného paliva
Výška poplatku/rok
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
- do 0,5 t
- do 2 t
- do 5 t

15,00 €
20,00 €
35,00 €

3. Sadzby poplatkov pre skládky palív, surovín, produktov odpadov a zachytených
exhalátov a iné stavby, zariadenia z činností, fugitívnych zdrojov znečisťujúcich
ovzdušie prašnosťou a zápachom:
a/ podľa plochy znečisťujúcej ovzdušie:
- do 500 m2
- do 1000m2

120,00 €
150,00 €

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja povinný zaplatiť
do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku.
Od poplatkov za znečistenie ovzdušia sú oslobodené zdroje, ktoré používajú ušľachtilé
palivá, ktoré môžu zlepšiť čistotu ovzdušia v obci ako sú zemný plyn, drevo, vykurovacia
nafta.

Čl.6
Pokuty
1/ Pokutu od 33 € do 3 300 € uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja ak:
a/ v zariadeniach na spaľovanie palív spaľuje iné palivá než určené súhlasom orgánu ochrany
ovzdušia alebo integrovaným povolením, alebo uvedené v dokumentácii zariadenia, ak
súhlasom alebo integrovaným povolením nie sú určené požiadavky na palivo,
b/ nevykoná opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,
c/ prekročí tmavosť dymu,
d/ prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu obce na inštaláciu technologických celkov
patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie
nepodlieha stavebnému konaniu.

2/ Pokuty podľa ods. 1 môže obec uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec o porušení
povinnosti dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.

Čl. 7
1/ Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce.
2/ Výnosy z pokút sú príjmom obce.

Čl.8
Záverečné ustanovenia
1/ V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce.
2/ Obecné zastupiteľstvo Obce Beňuš sa uznieslo na VZN č.
o ochrane ovzdušia a o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Beňuš dňa
uznesením
č.
3/ Toto VZN nadobúda účinnosť dňa

Katarína Srnková
starostka obce

