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Mestské zastupiteľstvo v Gbeloch podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov s použitím § 6 ods. 5 zákona SNR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia, zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší vydáva pre katastrálne územie mesta Gbely všeobecne
záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje:
a) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred
znečisťujúcimi látkami,
b) pôsobnosť Mesta ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia,
c) stanovenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov
znečisťovania,
d) zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrany ovzdušia.
2. Toto VZN tiež vymedzuje zdroje znečistenia, ktorým poplatok nebude vyrubený.
§2
Základné pojmy
1. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo
riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len zdroj).
2. 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.
3. Stacionárny 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.
4. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú ostatné stacionárne technologické celky nepatriace do
kategórie veľkých 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 výrazne znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného
zdroja (ďalej len “malý zdroj”). Vymedzenie malých zdrojov v zmysle prílohy č. 2 vyhlášky MPŽP
a RR SR č. 356/2010 Z.z. je uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN.
§3
Všeobecné povinnosti prevádzkovateľov zdrojov
1. Výstavba nových stacionárnych zdrojov alebo zmena jestvujúcich stacionárnych zdrojov sa musí
vykonávať najlepšou dostupnou technikou a musia byť splnené ustanovené požiadavky
zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.
2. V zariadení na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené súhlasom orgánu
štátnej správy ochrany ovzdušia alebo integrovaným povolením, alebo uvedené v dokumentácii
zariadenia, ak súhlasom alebo integrovaným povolením nie sú určené požiadavky na palivo.
§4
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
1. Prevádzkovatelia malých zdrojov v meste sú podľa § 16 zákona o ovzduší povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou
a podmienkami určenými Mestom podľa § 17 zákona o ovzduší,
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a Mesta 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,
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené Mestom alebo inšpekciou,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať ju na vyžiadanie orgánom
ochrany ovzdušia aj Mestu alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám, (evidencia
obsahuje množstvo a druh spotrebovaného paliva za rok)
e) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu.

2. Povinnosti podľa ods. 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby, ktoré
sú podnikateľmi.
3. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný každoročne do 15. februára nahlásiť Mestu Gbely 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.
Ide najmä o druh paliva a surovín, počet prevádzkových hodín malého zdroja a druh a účinnosť
odlučovacích zariadení. Hlásenie sa predkladá na tlačive podľa prílohy č. 3 tohto VZN.
§5
Orgán ochrany ovzdušia
1. Mesto Gbely v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia:
a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu podľa §11 ods. 1
(zákona o ovzduší),
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov (§ 16 zák. o ovzduší),
c) vydáva súhlas na malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a) na umiestnenie stavieb malých
zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie,
d) vydáva súhlas na malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. c) na zmeny používaných palív
a surovín, na zmeny technologických zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku
stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách, ak sa na zmeny nevydáva súhlas podľa inej
časti zákona o ovzduší
e) vydáva súhlas na malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. f) na inštaláciu technologických celkov
patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich meny a na ich prevádzku, ak ich povolenie
nepodlieha stavebnému konaniu,
f) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu, ak nesplní povinnosti
ustanovené zákonom o ovzduší a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany
ovzdušia,
g) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
h) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
i) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných
zdrojov,
j) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
k) nariaďuje zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17
ods. 1 písm. f).
2. Mesto v povoleniach podľa odseku 1 môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov.
§6
Správca poplatku
1. Mesto rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá
prevádzkuje malý zdroj znečisťovania.
2. Na konanie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahuje osobitná právna úprava. (zákon
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov a zákon č. 401/1998 Z.z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia)
§7
Poplatková povinnosť
Úvodné ustanovenie
1. Za znečisťovanie ovzdušia sú povinní prevádzkovatelia malých zdrojov platiť poplatky, a to podľa
množstva a druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok.
2. Pri zániku malého zdroja znečisťovania je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku
určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok určený za to obdobie kalendárneho roka,
v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja znečisťovania a to do 15 dní na
Mestský úrad v Gbeloch.
§8
Výška poplatku
Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa na území mesta Gbely určuje
v závislosti od jeho veľkosti a škodlivosti vypúšťaných látok znečisťujúcich látok, najviac však do výšky
663,87 €.

Za týmto účelom je prevádzkovateľ povinný predkladať na Mestský úrad v Gbeloch údaje potrebné
pre určenie výšky poplatku podľa prílohy č. 3 tohto VZN
Výška poplatku pre jednotlivé malé zdroje znečisťovania je v prílohe č. 2 tohto VZN.
§9
Spôsob platenia poplatku
1. Správca poplatku preskúma údaje uvedené v oznámení prevádzkovateľa malého zdroja a na
základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív
a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia v
predchádzajúcom roku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa
malého zdroja.
2. Poplatok je splatný jednorázovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o
výške poplatku prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania.
3. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v k.ú. mesta Gbely.
§ 10
Oslobodenie od poplatku
Od poplatku sú oslobodené:
a) fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ak sa takýto zdroj
pravidelne nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti,
b) fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré pri svojej podnikateľskej činnosti prevádzkujú
tepelné zdroje spaľujúce zemný plyn, pričom ročná spotreba plynu je do 10 000 m3. Takáto
fyzická osoba je oslobodená i od oznamovacej povinnosti podľa § 4 ods. 3 tohto VZN.
§ 11
Pokuty
1. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 4 ods. 3 a tohto VZN uloží mesto
prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania pokutu do výšky 663,87 €.
2. Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa správca poplatku o porušení povinnosti
dozvedel, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.
3. Ostatné náležitosti týkajúce sa pokút upravuje § 30 ods. 6 a 7 zák. č.137/2010 Z.z. o ovzduší a §
8 zák. č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
§ 12
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Poplatky, sankcie a pokuty sú príjmom rozpočtu Mesta Gbely.
2. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák. SNR č.401/1998 Z.z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zmien
a doplnkov.
3. Ruší sa VZN č. 11/2008 O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovania ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Gbely, vydalo Mestské zastupiteľstvo dňa 12.12.2011
uznesením č. 150/2011.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012.
V Gbeloch 21.11.2011

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Príloha č. 1
Vymedzenie malých zdrojov:
1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným
súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.
2. Priemyselná výroba a spracovanie kovov, ak súčasťou technológie je spaľovanie paliva
s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.
3. Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou
3
kapacitou do 10 m za hod.
4. Kompostárne s kapacitou do 0,75 t spracovaného odpadu za hodinu.
5. Chov hospodárskych zvierat projektovaný na kapacitu do 200 miest pre hovädzí dobytok, do
500 miest pre ošípané, do 100 miest pre prasnice, do 5000 miest pre hydinu, do 2000 miest
pre ovce, do 300 miest pre kone, do 1500 miest pre kožušinové zvieratá.
6. Bitúnky a ostatné porážkarne projektované na kapacitu do 25 t živej hmotnosti hydiny ročne
alebo do 200 t živej hmotnosti ostatných zvierat ročne.
7. Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovanou kapacitou do 1 t za hod.
8. Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovanou kapacitou do 1 t
produktu za hodinu.
9. Zariadenie na údenie mäsa a rýb s kapacitou údenia do 1000 kg za týždeň.

Príloha č. 2
1. Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania na spaľovanie palív je:
a) za 1 tonu spáleného hnedého uhlia 6,63 €
b) za 1 tonu spáleného čierneho uhlia 4,97 €
maximálne však 663,87 € za rok.
2. Výška poplatku prevádzkovateľa skládky palív a odpadov sa stanovuje sumou 0,08 € za každý
2
1 m plochy najviac však 663,87 € za rok.
3. Pri spotrebe zemného plynu:
Od
0 - 10 000 m3 je oslobodený od poplatku a oznamovacej povinnosti
Od 10 001 – 15 000 m3 suma 6,63 €
od 15 001 - 30 000 m3 suma 13,27 €
od 30 001 - 45 000 m3 suma 19,91 €
od 45 001 - 60 000 m3 suma 26,55 €
od 60 001 - 75 000 m3 suma 33,19 €
od 75 001 - 90 000 m3 suma 39,83 €
za každých začatých 15 000 m3 suma 6,63 € maximálne však 663,87 € za rok.
4. Za prevádzkovanie technologických zdrojov sú stanovené nasledovné poplatky:
a) údiarne podľa prílohy č.1 bodu 9................................................ 13,28 €
b) sušičky s kapacitou do 1 t produktu/hod .................................. 43,16 €
c) jednotlivé chovy hospodárskych zvierat podľa prílohy č. 1 bodu 5 ........ 16,60 € za každý chov.

Príloha č. 3
Tabuľka

OZNÁMENIE ÚDAJOV
PRE URČENIE VÝŠKY POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
na rok ............ podľa skutočnosti roka .........
(§6 ods.4 zákona č. 401/1998 Z.z.)

Všeobecné údaje prevádzkovateľa znečisťovania ovzdušia
Názov prevádzkovateľa:
Adresa prevádzkovateľa zdroja:
IČO:
Fyzická alebo právnická osoba:
Číslo telefónu:
Bankové spojenie:
Druh malého zdroja znečistenia:
Palivo:

A) Údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa prílohy č. 2 bodu 1 a 3
Typ zdroja

č.1

č.2

č.3

Výkon zdroja
Palivo
Stav merača k 31.12.
Spotreba paliva za
3
rok v m , t

B) Údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa prílohy č. 2 bodu 4
Výroba
počet zariadení
Kapacita výroby podľa
prílohy č. 1

C) Údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa prílohy č. 2 bodu 2
Druh skladovacej látky
Veľkosť manipulačnej
2
plochy v m
Rozloha skládky odpadov
2
vm

Oznámenie vyhotovil:

Podpis:

Predložené dňa:

Výška poplatku /vyplní mestský úrad/
Zdroj znečisťovania
podľa bodu
A
B
C
Poplatok spolu
Poplatok uložený
rozhodnutím
Splatný dňa

množstvo spolu

poplatok podľa
VZN

XXX

XXX
Zo dňa
Uhradený dňa

Spolu v EUR

