Všeobecne záväzné nariadenie obce Radošina
O OVZDUŠÍ A POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISTENIA
V ZNENÍ DODATKU Č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Radošine, podľa § 4 ods. 3, písm. f) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 a § 11 ods. 4, písm. g) citovaného
zákona a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení, zákona
č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších
predpisov pre územie obce Radošina toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1
Predmet nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane
ovzdušia na území obce Radošina /ďalej len obec/ a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za
znečisťovanie ovzdušia malými zdojmi znečistenia.
Článok 2
Všeobecné ustanovenia
/1/Malými zdrojmi znečistenia sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, ostatné technologické celky
nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečistenia, plochy na ktorých sa vykonávajú
práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia, skládky palív a surovín, produktov a odpadov,
ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečistenia, a iné stavby, zariadenia a činnosti
výrazne znečisťujúce ovzdušie.
/2/ Podmienkou klasifikácie malého zdroja znečistenia je tiež riadne vydané kolaudačné rozhodnutie
alebo iné obdobné rozhodnutie, na základe ktorého možno zdroj znečistenia prevádzkovať, alebo že o
vymedzení zdroja rozhodol stavebný úrad, či iný príslušný orgán stavebnej správy, a to na návrh
orgánu ochrany ovzdušia.
/3/ Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo, alebo
fyzickú možnosť prevádzkovať tento zdroj.
/4/ Pre potreby tohto VZN sa orgánom ochrany ovzdušia rozumie obec Radošina.
Článok 2a
Všeobecné povinnosti
1.

V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá ako určené výrobcom
zariadení, alebo uvedené v súhlase obce Radošina.

2.

Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť malými zdrojmi znečistenia ovzdušia(ďalej
len MZZO), alebo pri modernizácii už jestvujúcich zariadení sa musia voliť najlepšie dostupné
technológie s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku.

3.

Žiadosti o súhlas na povolenie stavieb MZZO a ich užívanie predkladajú podľa povahy veci
prevádzkovatelia, investori, projektanti ( ďalej len „ žiadateľ „ ) obci Radošina a musia
obsahovať zdôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia ( § 3 ods.
2 tohto nariadenia ).

4.

Na území obce Radošina je zakázané v zariadeniach na spaľovanie palív, na voľných
priestranstvách, areáloch a v záhradách spaľovať všetky druhy odpadov ( pneumatiky, izolačné
hmoty, farby, laky, oleje, plasty, biologický odpad vhodný na kompostovanie, atď. ), mimo
schválených zariadení určených na spaľovanie tých odpadov, ktoré spĺňajú kritériá pre palivá.

Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia
/1/ Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia je povinný :

a/ uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroj znečistenia v súlade s podmienkami na prevádzku
týchto zariadení určenými výrobcami a v súlade s podmienkami určenými orgánmi ochrany ovzdušia
b/ umožniť zamestnancom orgánov ochrany ovzdušia, alebo týmito orgánmi povereným
osobám prístup ku zdroju znečisťovania za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly
zdroja znečisťovania a jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné doklady
c/ vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia
d/ požiadať o súhlas na umiestnenie malého zdroja znečistenia obce Radošina a požiadať o
povolenie stavby malého zdroja znečistenia, ktorého dokumentácia nebola schválená ako typový
podklad, alebo vzorový projekt
e/ žiadosti, ktorých dokumentácia nebola schválená ako typový podklad, alebo vzorový projekt, musia
obsahovať v žiadosti zdôvodnenie najvýhodnejšieho riešenia z hľadiska ochrany ovzdušia a odborný
posudok od organizácie, ktorá má odbornú spôsobilosť
f/ požiadať o súhlas na zmenu používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických
zariadení
g/ viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať orgánom ochrany ovzdušia
potrebné údaje
h/ neprekročiť určený stupeň znečisťovania ovzdušia /tmavosť dymu/
Článok 4
Poplatky za znečisťovanie
/1/ Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje znečistenia ovzdušia sa vzťahujú na prevádzkovateľov
malých zdrojov znečistenia, ktorí sú právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie.
/2/ Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia, sú povinní oznamovať každoročne do 15.februára
na Obecnom úrade v Radošine za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín,
z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďaľšie 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. /Vzor tlačiva je prílohou tohto VZN/
/3/ Povinnosť platiť poplatky za znečisťovanie ovzdušia sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré
prevádzkujú malé zdroje znečistenia s tepelným výkonom do 50 kW, ak sa taký zdroj pravidelne
nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti. Pravidelnosť používania treba chápať tak, že bez použitia
zdroja sa nedá táto činnosť vykonávať, pričom perióda jeho používania môže byť rôzne dlhá.
/4/ Od poplatku sú oslobodené predškolské, školské zariadenia, organizácie zdravotníckych,
sociálnych a charitatívnych služieb pre obyvateľstvo.
/5/ Obecný úrad 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 ďaľšie podmienky týkajúce sa poplatkovej
povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
/6/ Ročný poplatok sa platí :
a/od 1 100 Sk do jedného milióna Sk ročného poplatku v štvrťročných splátkach vo výške jednej
štvrtiny ročného poplatku najneskôr do 15. dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka,
b/ od jedného milióna Sk vrátane jedného milióna Sk ročného poplatku v mesačných splátkach vo
výške jednej dvanástiny ročného poplatku najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
/7/ Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce.
Článok 5
Výška poplatku
1. Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým
príkonom nižším ako 0,3 MW sa vypočíta
a/ stacionárne zariadenia na spaľovanie palív / cena za 1 tonu /
• hnedé uhlie, brikety, lignit .......................................................
300,- Sk / t
• čierne uhlie ...............................................................................
250,- Sk / t
• koks ..........................................................................................
220,- Sk / t
• olej ( vykurovací, opotrebovaný ) ............................................
200, -Sk / t
• vykurovacia nafta, petrolej .......................................................
200, -Sk / t
• drevo .........................................................................................
100,- Sk / t
• zemný plyn ...............................................................................
10,-Sk / 100 m3

b/ technologické procesy
• spracovanie dreva s kapacitou do 20 m3/deň........................300,-Sk
/píly, výroba nábytku, preglejok, drevovláknitých dosák/
• lakovne s kapacitou do 1 t náterových látok/rok ...................500,-Sk
• priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovaným
• výkonom do 10 m3 .h-1 ........500,-Sk
• chov hospodárskych zvierat projektovaný na kapacitu do 100 ks hovädzieho dobytka, do 500
ks ošípaných, do 5 000 ks hydiny, do 2 000 ks oviec, do 300 ks koní a do 1 500 ks
kožušinových zvierat...........................................500,-Sk
• potravinárske mlyny s projektovanou kapacitou do 5 t za hodinu..........400,-Sk
2.

Pre ostatné MZZO ( uvedené v § 2 ods. 2 tohto nariadenia ) výšku poplatku určí obec Radošina
individuálne paušálnou sumou od 100,- Sk do 20.000,- Sk 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 100,-Sk sa spoplatňuje každý malý zdroj znečistenia, ktorého výška
poplatku je menšia ako 100,-Sk.

4.

Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci.
Článok 6
Sankcie

Za nesplnenie nahlasovacej povinnosti podľa článku 4 ods.2 tohto VZN a povinností určených v
rozhodnutí obce, uloží obec prevádzkovateľovi /právnická alebo fyzická osoba oprávnená na
podnikanie/ malého zdroja znečistenia ovzdušia pokutu do výšky 20.000,-Sk.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa mesto o porušení povinnosti dozvie, najneskôr
do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Radošine dňa
31.1.2003 a nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce, dodatok č. 1 bol
schválený dňa 10.11.2006, účinnosť nadobudol 27.11.2006 .

Ing. František Šugra
starosta obce Radošina

