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Obecné zastupiteľstvo obce Hájske sa v súlade ustanovením § 11 ods. 4 pís. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje:
a) náležitosti a podrobnosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej
„MZZO“),
b) podrobnosti vo veciach poplatku za prevádzkovanie MZZO
c) vyčlenenie MZZO, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje povinnosť podania oznámenia a
MZZO, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať.
§2

Základné pojmy
1. Ovzdušie je okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch podľa
osobitného predpisu, do ktorých verejnosť nemá prístup .
2. Znečisťujúca látka 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 látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom
3. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“) 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 zdrojov znečisťovania ovzdušia a
stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov
znečisťovania ovzdušia,
e) iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie
f) mobilný zdroj, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím
motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie
4. Prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba oprávnená prevádzkovať alebo riadiť
zdroj znečisťovania ovzdušia

II. ČASŤ
Oznamovacia a poplatková povinnosť
§3
Oznamovacia povinnosť
1. Prevádzkovateľ MZZO je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci Hájske (ďalej
len „obec“) 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 v rozsahu:
a) umiestnenie MZZO (presná adresa), identifikačné údaje prevádzkovateľa (adresa, sídlo, IČO,
tel/mail.kontakt)
b) typ a tepelný výkon MZZO ( v kW)
c) druh použitého paliva/suroviny (napr. hnedé uhlie, koks, zemný plyn, propán bután,
vykurovací olej, vykurovacia nafta, , palivové drevo, iné - uviesť)
d) množstvo spotreby paliva za predchádzajúci kalendárny rok, v príslušnej mernej jednotke:
- tuhé palivá (t/rok)
- plynné palivá (m3/rok)
- kvapalné palivá (t/rok)
e) kvalitatívne ukazovatele(dodané výrobcom/dodávateľom) použitého paliva a suroviny
s preukázaním hodnoty obsahu :
- pevné palivá tuhých znečisťujúcich látok (TZL)
- oxidov uhlíka (CO)
- oxidov dusíka (NOx)
- oxidov síry (SO2)
f) počet prevádzkových hodín MZZO
g) druh a účinnosť odlučovacieho zariadenia MZZO
2. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov MZZO, ktoré sú umiestnené
v rodinných domoch, v bytoch, obytných domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu
vo vlastníctve (užívaní) fyzických osôb, ktoré nepresahujú 3 bytové jednotky a nebytové
priestory neprevyšujú výmeru 50 m2 a pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie.

3. Oznamovacia povinnosť kvalitatívnych ukazovateľov znečisťujúcich látok vedených v bode 1 písm.
e) tohto ustanovenia sa nevzťahuje na palivo zemný plyn.
4. Prevádzkovateľ MZZO skládky odpadov v oznámení uvádza:

a) kategóriu skládky, druh skladovaného odpadu,
b) množstvo uloženého odpadu za uplynulý rok,
c) rozlohu prevádzkovej plochy.
5. Prevádzkovateľ MZZO, skládky piesku a iných sypkých a posypových materiálov pre zimnú
údržbu ciest vo veľkostnej kategórií zŕn frakcie od 0- 40mm v oznámení uvádza:
a) druh skladovanej suroviny
b) množstvo skladovanej suroviny
c) výmeru technologickej plochy pre
d) číslo parcely evidencie C-KN/ alebo E-KN
e) lokalitu umiestnenia podľa názvu urbanizovaného okrsku uvedeného v § 8 nariadenia
6. Prevádzkovateľ MZZO technologických celkov v oznámení uvádza:
a) druh technológie alebo činnosti,
b) druh použitej suroviny,
c) množstvo prchavých látok, náterových hmôt,
d) rozlohu prevádzkovej plochy
7. Prevádzkovateľ MZZO zariadení a technológií na povrchovú úpravu kovov v oznámení uvádza:
a) max. parameter technologického výkonu
b) druh použitej suroviny
c) sumár prevádzkových hodín
8. Prevádzkovateľ MZZO (fugitívne) vedených v § 5 bod 6 a bod 7 nariadenia v oznámení
uvádza:
a) ČOV v údaji EO
b) výrobcom technológie uvádzaná max. výkonnosť prečerpávacích a tankovacích zariadení
III . ČASŤ
Poplatková povinnosť a poplatky
§4
Poplatková povinnosť
1. Každý prevádzkovateľ MZZO má poplatkovú povinnosť, predstavovanú zaplatením ročného
poplatku v súlade a v lehote určenej obcou v rozhodnutí o vyrubení ročného poplatku.
2. Poplatok pre každý malý zdroj sa určuje prevádzkovateľovi 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.
3. Ostatné MZZO, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa a v rozsahu sadzobníka poplatkov
uvedeného § 5 tohto nariadenia, je výška poplatku určovaná individuálne obcou podľa druhu danej
technológie a vplyvu na znečisťovanie ovzdušia.
4. Poplatková povinnosť a vyrubenie poplatku za prevádzkovanie MZZO na území obce sa

nevzťahuje na MZZO v predškolských, školských a sociálnych zariadeniach, pokiaľ nie je palivom
tuhé a kvapalné palivo.
§5
Určenie paušálnych súm výšky poplatku
Výška ročného poplatku podľa množstva a druhu spotrebovaného paliva za kalendárny rok na území
obce Hájske sa určujú nasledovne:
1. Tuhé palivo: / rok
a) koks, uhlie uhoľný prach
Množstvo spotrebovaného paliva/rok
Výška poplatku/rok
- do 20 t
100 €
- 20,1t - do 50 t
200 €
- 50,1 - nad 50 t
400 €
b) drevené palety, štiepka:
Množstvo spotrebovaného tuhého paliva/rok
Výška poplatku/rok
- do 10 t
30 €
- 10,1t – 30 t
70 €
- 30,1t - 70 t
250 €
2. Kvapalné palivo z ropných derivátov (nafta, olej, atď.) / rok:
Množstvo spotrebovaného paliva
Výška poplatku/rok
- do 0,5 t
70 €
- 0,6 - 2 t 1
50 €
- 2,1 t - 5 t
200 €
- 5,1 t - 10 t
300 €
-10,1 t- 20 t
400 €
- nad 20 t
600 €
3. Plynné palivo (zemný plyn) /rok:
Množstvo spotrebovaného paliva
Výška poplatku/rok
- do 5 000 m3
30 €
- 5 100 -10 000 m3
50 €
- 10 001- 20 000 m3
100 €
- 20 001- 30 000 m3
130 €
- 30 001- 40.000 m3
150, €
- nad 40.000 m3
300 €
4. Plochy pre skládky palív, surovín, tankovú dráhu, produktov odpadov, zachytených exhalátov a
iné stavby, zariadenia z činností, plošných a fugitívnych zdrojov znečisťujúcich ovzdušie (prašnosť,
prchavé látky a iné):
technologické plochy skladovania sypkých materiálov/rok: - do 100 m2
100 €
- 101 - 500 m²
100 €
- 501 - 1 000 m²
200 €
- 1 001- 2 500 m²
300 €
- nad 2 500 m2
600 €
5. Zariadenia na povrchovú úpravu kovov:
- paušálny poplatok
300€
6. Čistiarne odpadových vôd:
- od EO 10
100 €
7. Fungitívne plochy prečerpávacích
a tankovacích zariadení:
100 €
8. Orby PPF od 10 ha súvislej plochy
100 €
§6

Výpočet poplatku
Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované MZZO v obci.
§7
Iné podrobnosti vo veciach poplatku
1. Pri úhrade obcou určeného ročného poplatku je prevádzkovateľ povinný
a) uviesť variabilný symbol platby, uvedený v rozhodnutí o určení poplatku
b) zaplatiť poplatok v stanovenej lehote
2. Poplatky platené prevádzkovateľom MZZO sú príjmom rozpočtu obce
IV . ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
§9
Sankcie
Pokutu za nesplnenie povinností podľa § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch prevádzkovateľom malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa § 6 ods.6 tohto zákona
uloží obec na základe § 8 ods. 3 zákona o poplatkoch do výšky 663,87 eur. Výnosy z týchto pokút sú
príjmom obce.
§ 10
Kontrola ustanovení
Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonávajú:
a) oprávnení zamestnanci obce ako orgánu ochrany ovzdušia
V. ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 11
Spoločné ustanovenia
Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto VZN sa vzťahujú všeobecne
záväzné predpisy o správnom konaní (Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ) , ak osobitný zákon
neustanovuje inak ( Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov ).
§ 12
Účinnosť
Obecné zastupiteľstvo obce Hájske sa uznieslo na VZN č. 2/2019 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkou malých zdrojov znečisťovania Uznesením číslo č. 44/6/2019 a nadobúda
účinnosť dňom 29.10.2019.

Jaroslav Bennár
Starosta obce

