
 

OBEC 

NEMCOVCE  

  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  č. 46 

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nemcovciach podľa § 6, ods.1 a § 11, ods.3, písm. g/ zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel a doplnkov a 

zákona č.478/2002 Z..z o ochrane ovzdušia /Zákon o ovzduší/, s použitím §6 odst.5 zák. 

SNR č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vydáva toto: 

Všeobecne záväzné nariadenie  (ďalej len nariadenie) o ochrane ovzdušia a o 

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti orgánov Obce Nemcovce ako orgánu 

ochrany ovzdušia, a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane vonkajšieho 

ovzdušia (ďalej len ovzdušie) pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou 

a spôsob obmedzovania príčin a zmierňovanie následkov znečisťovania malými zdrojmi 

znečisťovania ovzdušia na území Obce Nemcovce. Podľa tohto nariadenia sa určujú 

podmienky, výška poplatkov a ich splatnosť právnickým a fyzickým osobám, ktoré 

prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia. 

 

Článok II. 

Základné pojmy 

 

1. Znečisťujúcimi látkami na účely tohto nariadenia sú tuhé, kvapalné a plynné látky, 

ktoré priamo alebo po chemickej alebo 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 obťažujú alebo poškodzujú majetok. 

2. Zdrojmi znečisťovania ovzdušia ( ďalej len "zdroje znečisťovania") podľa tohto 

nariadenia sú technologické celky, sklady a skládky palív, surovín a produktov, skládky 

odpadov, lomy a iné plochy s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich 

látok a iné stavby, objekty, zariadenia a činnosti, ktoré výrazne znečisťujú alebo môžu 

znečisťovať ovzdušie. Zdroj znečisťovania je vymedzený ako súhrn všetkých zariadení 

a činností v rámci funkčného a priestorového celku. 

3. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len "malé zdroje znečisťovania") sa 

rozumejú technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív 

so súhrnným tepelným výkonom nižším ako 0, 3 MW, ostatné technologické celky 

nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy na ktorých 

sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, 

surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja 

znečisťovania, a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie. 
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4. Za malé zdroje znečisťovania sa nepovažujú: 

- pohyblivé zariadenia so spaľovacími alebo inými hnacími motormi, ktoré znečisťujú 

ovzdušie, najmä cestné motorové vozidlá, železničné koľajové vozidlá, plavidlá a 

lietadla podľa osobitného predpisu, 

- technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so 

súhrnným tepelným výkonom 50 MW alebo vyšším ako 50 MW a ostatné osobitné 

závažné technologické celky (ďalej len "veľké zdroje znečisťovania"). 

- technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so 

súhrnným tepelným výkonom 0,3 MW alebo vyšším ako 0,3 MW až do 50 MW, ostatné 

závažné technologické celky, ako aj lomy a obdobné plochy s možnosťou horenia, 

zaparenia alebo úletu znečisťujúcich látok, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja 

znečisťovania ( ďalej len "stredné zdroje znečisťovania") 

5. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania na území obce Nemcovce v zmysle tohto 

nariadenia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo faktickú možnosť 

prevádzkovať tento zdroj. 

6. Investor zdroja znečistenia je právnická alebo fyzická osoba, z ktorej prostriedkov sa 

výstavba tohto zdroja financuje. 

 

Článok III. 

Oprávnenia a povinnosti obce Nemcovce 

 

1. Obec Nemcovce ako orgán štátnej správy ochrany ovzdušia pre malé zdroje 

znečisťovania ovzdušia podľa 28 zákona č.478/2002 Z.z. v platnom znení : 

a/ dáva súhlas podľa § 22 ods.1 písm. d, zákona o ovzduší na povoľovanie stavieb 

malých zdrojov znečisťovania, 

b/ kontroluje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov ( 20, 

c/ ukladá u malých zdrojov znečistenia, ktorí neplnia povinnosti uložené im zákonom o 

ovzduší a týmto všeobecne záväzným nariadením o ochrane ovzdušia opatrenia na 

nápravu 27 dos.1, 

d/ ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania za porušenie právnych 

povinnosti uložených im zákonom o ovzduší a týmto nariadením pokuty ( 38, 

e/ môže nariadiť odstavenie malého zdroja alebo obmedzenie jeho prevádzky ( 38 ods.8, 

f/ určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov, 

g/ môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky 

mobilných zdrojov znečistenia, 

h/ dáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických 

zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných 

zmenách( 22 ods.1 písm. e, 

i/ vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý ministerstvo 

uverejňuje vo vestníku ( 22 ods.1 písm. b. 

2. Obec Nemcovce v súlade s § 4 odst. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. v platnom znení 

vydáva záväzné stanoviská k výstavbe objektov alebo zariadení, ktoré patria do 

kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, na území obce 

Nemcovce. 

3. Žiadosti o súhlas podľa článku III ods.1 predkladajú podľa povahy veci 

prevádzkovatelia, investori, projektanti, výrobcovia alebo dodávatelia Obecnému úradu 

v Nemcovciach. Žiadosti musia obsahovať zdôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z 

hľadiska ochrany ovzdušia. Žiadateľ je povinný na vyzvanie orgánu ochrany ovzdušia k 

žiadosti podľa čl. III ods.1 priložiť aj odborný posudok. 
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Článok IV. 

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania, 

oznamovacia povinnosť 

 

1. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú povinní: 

a/ uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s podmienkami 

pre prevádzku týchto zariadení, určenými výrobcami a v súlade s podmienkami 

určenými obcou Nemcovce ako orgánom ochrany ovzdušia, 

b/ umožniť pracovníkom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným osobám 

prístup ku zdrojom znečisťovania za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a 

kontroly zdroja znečisťovania a jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné 

podklady, 

c/ vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia, 

d/ viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať príslušným 

orgánom ochrany ovzdušia údaje o prevádzke zdroja, ktoré umožnia hodnotiť druh 

a stupeň znečisťovania ovzdušia, 

e/ neprekročiť určený stupeň znečisťovania ovzdušia ( tmavosť dymu). 

2. Povinnosti podľa čl. IV ods.1 b/ a d/ sa vzťahujú na právnické a fyzické osoby 

oprávnené podnikať. 

3. Prevádzkovateľ malého zdroja 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 na uplynulý rok, najmä : 

a/ druh prevádzkovaného zdroja, 

b/ druh používaného paliva, 

c/ výkon prevádzkovaného zdroja, 

d/ množstvo a kvalitatívne ukazovatele palív a surovín, 

e/ počet prevádzkových hodín 

f/ druh a účinnosť odlučovacích zariadení 

g/ množstvo predanej nafty v m3 na čerpacích staniciach PH 

4. Obec 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 

prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, 

výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej 

povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja. 

 

Článok V 

Poplatky 

 

1. Za znečisťovanie ovzdušia sú povinní prevádzkovatelia malých zdrojov 

znečisťovania ovzdušia platiť poplatky podľa množstva a druhu vypúšťaných 

znečisťujúcich látok. 

2. Povinnosť platiť poplatky sa nevzťahuje na fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje 

znečisťovania s tepelným výkonom do 50,0 kW, ak taký zdroj pravidelne nepoužíva na 

výkon podnikateľskej činnosti. 

3. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok 

paušálnou sumou do výšky 663,87 eur na základe údajov oznámených podľa č.IV ods. 3 

tohto nariadenia úmerne k množstvu škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo 

k spotrebe palív surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú." 

4. O výške poplatku podľa tohto nariadenia rozhoduje starosta obce samostatným 

rozhodnutím . Postup pri určovaní výšky poplatkov tvorí prílohu č.2 tohto nariadenia. 
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5. Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania je závislá od: 

a/ druhu a množstva spotrebovaného paliva v uplynulom roku 

b/ tepelného výkonu zdroja 

c/ technológie zdroja 

d/ množstva uskladňovaného materiálu 

e/ množstva použitých látok znečisťujúcich ovzdušie 

6. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za 

všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Lipany. 

7. Od poplatkov za znečisťovanie ovzdušia sú oslobodené: 

a/ malé zdroje znečisťovania ovzdušia /MZZO/ prevádzkované obcou Nemcovce 

a organizáciami zriadenými obcou Nemcovce 

b/ zariadenia sociálnej starostlivosti a charitatívne zariadenia 

c/ MZZO prevádzkované zdravotníckymi a školskými zariadeniami 

d/ právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré pri svojej 

podnikateľskej činnosti prevádzkujú tepelné zdroje spaľujúci zemný plyn s max. 

tepelným príkonom 55,5kW t.j. výkon do 50 kW a zdroje s účinnosťou nad 100% 

/kondenzačné kotly jednotlivo do 100 kW/. 

e/ právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré pri svojej 

podnikateľskej činnosti prevádzkujú tepelné zdroje spaľujúce tuhé palivo /uhlie, drevo/, 

ľahký vykurovací olej, ťažký vykurovací olej, naftu s max. tep príkonom 27,8 kW t.j. 

výkonom do 25 kW 

f/ právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré z jedného zdroja 

vykurujú súčasne objekty slúžiace na podnikanie aj na bývanie. Plocha využívaná na 

podnikanie však nesmie presahovať 50% vykurovacích plch. 

8. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú príjmom rozpočtu obce, jeho použitie je 

účelovo viazané na ochranu životného prostredia obce a na výkon štátnej správy obce v 

ochrane čistoty ovzdušia. 

9. Od oznamovacej povinností v zmysle čl. IV ods.3 . tohto nariadenia sú oslobodené 

fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie  

prevádzkujúce MZZO, ktoré sú oslobodené od poplatku. 

 

Článok VI 

Pokuty právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie 

 

1. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa čl. IV ods.3 tohto nariadenia uloží obec 

prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania pokutu vo výške do 663eur. 

2. Pokutu podľa bodu 6.1. tohto nariadenia môže obec uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa 

mesto o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto 

povinnosti. 

3. Pokutu vo výške od 33 eur do 3 319 eur môže mesto uložiť prevádzkovateľovi 

malého zdroja znečisťovania, ak poruší povinnosti ustanovené v čl.4 ods. 1 a/,c/,e/ alebo 

ak vykonáva činnosti podľa bodu 3.1. h/ bez súhlasu obce. 

4. Pokutu vo výške od 16 eur do 331 eur môže mesto uložiť prevádzkovateľovi malého 

zdroja znečisťovania, ak poruší povinnosti ustanovené v čl.4 ods.ods.1. b/,d/. 

5. Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktoré bola 

pokuta uložená a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené 

orgánom ochrany ovzdušia uloží pokutu ako do výšky dvojnásobku súm určených v 

bodoch 1. až 4. a môže nariadiť odstavenie zdroja znečisťovania alebo obmedzenie 

prevádzky. 

6. Pokutu možno uložiť do jedného roka od dňa, keď mesto zistilo porušenie povinností, 

najneskôr však do troch rokov od dňa, keď k prekročeniu povinnosti došlo. Pri určení 
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výšky pokuty prihliada mesto na množstvo a obsah emitovaného znečistenia ovzdušia a 

závažnosť porušenia povinnosti. 

7. Pokuty uložené podľa čl.VI. ods.1. až.4. sú príjmom obce. 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Kontrolu dodržiavania povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 

a ostatných ustanovení tohto nariadenia sú starostom obce poverení: 

a/ zamestnanci oddelenia výstavby OcÚ Nemcovce 

b/ iné osoby, ak ich tým starosta obce písomne poverí. 

2. Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto všeobecne záväzné 

nariadenie, musia zosúladiť svoju činnosť s týmto nariadením do 90 dní od 

nadobudnutia jeho účinnosti. 

3. Na  tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Nemcovce sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Nemcovciach a to dňa 16.12.2011. 

4. Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo v Nemcovciach. 

4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012. 

 

 

 

V Nemcovciach dňa 16.12.2011. 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Nemcovce  dňa: 01. 12.2011 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemcovce  dňa 16.12.2011 

VZN nadobúda účinnosť dňa  01.01.2012 
 

 

 

 

 

 

 

Bc. Ján PAĽA 
starosta obce 
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Príloha č.1 

OZNÁMENIE ÚDAJOV 

POTREBNÝCH PRE URČENIE VÝŠKY POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE 

OVZDUŠIA 

NA ROK 200...... 
(podľa skutočnosti za predchádzajúci rok) 

 

Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa § 6 odst.4 zákona NR SR č.401/98 Z.z. o 

poplatkoch za znečistenie ovzdušia tieto údaje potrebné pre určenie výšky poplatku: 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 

Adresa zdroja 

 

Prevádzkovateľ zdroja 

 

Adresa prevádzkovateľa zdroja 

 

Identifikácia ( IČO,FO,PO ) 

 

Malý zdroj, názov 

technológie výroby 

 

ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH : 

A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným výkonom nižším ako 0.2 

MW ďalej uvádza : 

Typ kotla      Výkon Palivo 

Spotreba paliva za rok     Poznámka 

 

B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a 

stredných zdrojov uvádza: 

Výroba      Druh paliva 

Kapacita výroby t/rok 

 

C. Prevádzkovateľ skládky palív. surovín. produktov odpadov a zachytených exhalátov, plochy, 

na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušie: 

 

Druh vykonávanej činnosti 

 

Druh manipulovanej skladovanej látky 

 

Veľkosť manipulačnej plochy 

 

Množstvo látky v tonách 

 

Oznámenie vyhotovil:      Podpis: 

Za správnosť zodpovedá:     Podpis: 

Predložené dňa: 
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Príloha č.2 

P O S T U P 

pri určovaní výšky poplatkov pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 

ovzdušia 

na území obce Nemcovce. 

 

Množstvá sú uvádzané za obdobie 1 roka. 

Priemyselná zóna - v zmysle platného ÚPN SÚ Nemcovce, s ochranným pásmom 50 m. 

Obytná zóna - v zmysle platného ÚPN SÚ Nemcovce . 

 

Tab.č.1 

Výška základných poplatkov podľa skutočne využívaného tepelného výkonu zdroja a 

druhu 

používaného paliva 

 

Druh    Tepelný výkon zdroja v kW 25 - 100    101 - 300 

Používaného paliva priemys. zóna obytná zónapriemys. zóna obytná zóna 

 

hn.uhlie 

čierne uhl.  165,96 eur  331,93 eur  497,90 eur  663,87 eur 

 

mazut 

olej   66,38 eur  99,58 eur  199,16 eur  298,74 eur 

 

tepelný výkon kW 51-100 101 - 300 

 

zem. plyn 

drevo- pyrolitické 

spaľovanie  13,27 eur  26,55 eur  46,47 eur  66,38 eur 

 

 

Tab.č.2 

Výška poplatku za samostatné skládky palív,sypkých stavebných hmôt voľne uložených v 

neuzavretých a neprekrytých priestoroch. 

 

Množstvo  Druh skládkového materiálu 

skladovaného 

mater. v t  tuhé palivo okrem dreva stavebný materiál 

priemys. z.  obytná z.  priemys. z.  obytná zóna 

od 50 do 100 t   33,19 eur  66,38 eur  16,59 eur  33,19 eur 

nad 100 t   66,38 eur  132,77 eur  33,19 eur  66,38 eur 

Pozn. 

V oznámení sa uvádzajú aj množstvá materiálov skladovaných v uzavretých priestoroch. 

 

 

Tab.č.3 

Výška poplatku 

za používanie organických farieb a riedidiel na lakovačské a 

podobné práce podľa množstva použitých materiálov 

 

Množstvo použitých farieb    Prevádzka 

a organických rozpúšťadiel 

v obytnej zóne    v priemysel. zóne 

od 50 do 150 kg  33,19 eur     16,59 eur 

+ 0,33€ za každý   + 0,16€ za každý 

kg nad 150 kg    kg nad 150 kg 
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Tab.č.4 

Výška poplatku za samostatné skládky pilín, podľa plochy skládky. 

 

Množstvo uložených pilín    Prevádzka 

na skládke plochy 

v obytnej zóne    v priemysel. zóne 

od 50 do 150 m2  331,93 eur    165,96 eur 

nad 150 m2   663,87 eur    331,93 eur 

 

Výdajne motorovej nafty sa nespoplatňujú. V oznámeniach sa uvádzajú množstvá predanej 

nafty za rok. 

 

 
 


