Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci VLČKOVCE
Schválené VZN vyvesené
VZN nadobúda účinnosť

dňa: 09.05.2006
dňa: 28.06.2006
dňa: 15.07.2006

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach na základe ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z.
z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 6 ods. 5 zákona č.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o poplatkoch“) a v súlade s ust. § 34 ods. 1, písm. i) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ovzduší v y d á v a pre územie obce
VLČKOVCE toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 1/2006
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a určení zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov
na území obce VLČKOVCE

VZN č. 1/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a určení zóny s obmedzením prevádzky mobilných
zdrojov na území obce VLČKOVCE

Obec Vlčkovce
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2006
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a určení zóny s obmedzením
prevádzky mobilných zdrojov
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach na základe ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 6 ods. 5 zákona
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o poplatkoch“) a v súlade s ust. § 34 ods. 1, písm. i) zákona č. 478/2002 Z. z.
o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ovzduší) sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN)

§1
Predmet úpravy
1. Toto VZN vymedzuje pojmy, upravuje práva a povinnosti právnických osôb alebo
fyzických osôb oprávnených na podnikanie a určuje ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku
za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľa malého zdroja vrátane vyčlenenia malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok nebude vyrubovať, a vyčlenenia malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých prevádzkovateľov sa VZN nevzťahuje.
2. Určuje zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov v obci Vlčkovce.

§2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto VZN sa rozumie
a) vonkajším ovzduším okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch
(ďalej len „ovzdušie“),
b) znečisťujúcou látkou akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do
ovzdušia, ktorá má alebo môţe mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo ţivotné prostredie,
okrem látok, ktorých uvádzanie do ţivotného prostredia je upravené osobitným predpisom,1)
c) malý zdroj znečisťovania ovzdušia:
- technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom
alebo iná plocha s moţnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná
stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môţe znečisťovať ovzdušie –
stacionárny zdroj, vymedzený ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného
a priestorového celku nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov, ak nie sú
súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja,2)
d) prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia na účely tohto VZN je
právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
VZN č. 1/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a určení zóny s obmedzením prevádzky mobilných
zdrojov na území obce VLČKOVCE

2

e) mobilným zdrojom je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím
motorom, ktoré znečisťuje ovzdušie,
f) prevádzkovateľom mobilného zdroja znečisťovania je právnická osoba , fyzická
osoba oprávnená na podnikanie a fyzická osoba.
§ 3
Poplatková povinnosť
1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) platia právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia.
2. Poplatková povinnosť nevzniká fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje stacionárne spaľovacie
zariadenie so súhrnným menovitým tepelným príkonom 0, 3 MW a niţším, pokiaľ tento
zdroj nevyuţíva na podnikanie.
3. Poplatková povinnosť vzniká iba právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie.
4. Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré
prevádzkuje obec, školstvo a cirkev.
§4
Pôsobnosť orgánu ochrany ovzdušia
1. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje
malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len prevádzkovateľ) na území obce Vlčkovce (v k.
ú. obce Vlčkovce), rozhoduje obec Vlčkovce .3)
2. Obec Vlčkovce vymedzuje zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov na území obce
Vlčkovce.4)
§5
Výpočet poplatku
1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre kaţdý zdroj určuje na obdobie jedného
kalendárneho roka na základe údajov podľa ust. § 6 tohto VZN za všetky znečisťujúce látky,
ktoré podliehajú poplatkovej povinnosti. Znečisťujúce látky, ktoré podliehajú poplatkovej
povinnosti sú uvedené v Prílohe č. 1.
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci Vlčkovce.
3. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre kaţdý zdroj, okrem stacionárneho
spaľovacieho zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom
niţším ako 0, 3 MW, určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 20 000, - Sk
oznámených podľa ust. § 6 tohto VZN úmerne k mnoţstvu a škodlivosti vypustených
znečisťujúcich látok.
4. Pre stacionárne spaľovacie zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým
tepelným príkonom 0, 3 MW a niţším, sa ustanovuje za jednu t (jednu tonu) aj začatú
spáleného paliva za uplynulý rok a za 10 000 m3 aj začatých spáleného paliva za
uplynulý rok nasledovne:
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a) hnedé uhlie, brikety, lignit 260, - Sk/t,
b) čierne uhlie, koks 160 Sk/t,
c) olej 150 Sk/t,
d) vykurovacia nafta 100, - Sk/t,
e) drevo 80,- Sk/t,
f) zemný plyn 50,- Sk/10 000 m3.
5. Celkový poplatok sa počíta ako súčet poplatkov za jednotlivé zdroje.
§6
Oznamovanie údajov
1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania je povinný písomne oznámiť kaţdoročne do
15. februára obci Vlčkovce úplné a pravdivé údaje o mnoţstvách a druhoch znečisťujúcich
látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.
2. Oznámenie údajov prevádzkovateľa
malého zdroja znečisťovania musí obsahovať
nasledovné údaje uvedené v Prílohe č. 2:
- názov a sídlo prevádzkovateľa,
- IČO prevádzkovateľa,
- umiestnenie zdroja (adresa),
- popis zdroja (menovitý tepelný príkon, kategorizácia zdroja ...),
- spotreba paliva pre stacionárne spaľovacie zariadenia,
- pre ostatné technologické celky údaje o mnoţstvách a druhoch vypustených znečisťujúcich
látok,
- údaje o odlučovacom zariadení (účinnosť).

§7
Konanie vo veciach poplatkov
1. Na konanie vo veciach určenia poplatkov v súlade s týmto VZN sa vzťahuje všeobecne
záväzný predpis o správnom konaní.5)
2. Poplatok prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania ovzdušia do výšky 100, - Sk sa
na území obce Vlčkovce nevyrubuje a nevyberá.

§8
Platenie poplatkov
1. Poplatok pre stacionárne spaľovacie zariadenia (malé zdroje znečisťovania ovzdušia)
v rozmedzí od 100, - Sk do 1 100, - Sk je potrebné uhradiť jednorázovo na účet obce
(potrebné údaje k úhrade poplatku budú uvedené v rozhodnutí).
2. Poplatky určené paušálnou sumou je potrebné uhradiť v štvrťročných splátkach vo výške
jednej štvrtiny ročného poplatku najneskôr do 15. dňa prvého mesiaca nasledujúceho
štvrťroka.
3. Obec Vlčkovce preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe mnoţstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo zo spotreby palív a surovín vydá
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rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania
ovzdušia v predchádzajúcom roku.
4. Poplatky sú príjmom obce.
§ 9
Zóny obmedzenia prevádzky mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia
1. V obci Vlčkovce nie je povolené odstavenie a parkovanie vozidiel Kategórie vozidiel N
s celkovou prípustnou hmotnosťou nákladu vyššou ako 3500 kg, Kategórie vozidiel M
(slúţiace na prepravu) s celkovou prípustnou
hmotnosťou vyššou
ako 3500 kg,
Kategórie vozidiel O – prípojné vozidlá s celkovou prípustnou hmotnosťou vyššou ako
3500 kg, Kategórie kolesové traktory T, Kategórie pásové traktory C, Kategórie ťahaných
vymeniteľných strojov v obytných častiach obce Vlčkovce, t. j. od kriţovatky aţ po kostol
i vo všetkých súvislých uliciach.
2. Na území obce Vlčkovce moţno odstavovať a to iba na vlastnom pozemku max. 1
vozidlo s celkovou prípustnou hmotnosťou nákladu niţšou ako 3500 kg v Kategórii N, M.
§ 10
Pokuty
1. Za nesplnenie si povinnosti podľa ust. § 5 a § 6 tohto VZN uloţí obec
Vlčkovce
6)
prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu podľa zákona o ovzduší.
2. Pokutu podľa ods. 1 moţno uloţiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec Vlčkovce o porušení
povinnosti dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
3. Za porušenie ust. § 9 tohto VZN uloţí obec, v zastúpení starostom obce pokutu v zmysle
osobitných predpisov. 7)
4. Pokuty sú príjmom obce.
§ 11
Spoločné a prechodné ustanovenia
1. Pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja je pôvodný prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem
ročného
poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj
poplatok za
znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom zdroj prevádzkoval, neţ
došlo k zmene
prevádzkovateľa. Na tento účel pôvodný
prevádzkovateľ malého
zdroja do 15. dní od vykonania zmeny prevádzkovateľa zdroja obci Vlčkovce podá oznámenie
podľa ust. § 5 a § 6 tohto VZN.
2. Pri zániku malého zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem
ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za
znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom znečisťoval ovzdušie, neţ došlo k zániku
zdroja. Na tento účel oznámi zánik zdroja do 15 dní od jeho zániku obci Vlčkovce.
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§ 12
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto VZN sa uznieslo OZ vo Vlčkovciach uznesením č. 31/2006 dňa 27.06.2006.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/1997 zo dňa 29.1.1997 o poplatku za
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom a vymedzení zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 15.07.2006.

Ing. Jarolím Šimo
Starosta obce Vlčkovce

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, vyhláška MŢP SR č. 12/2001
Z. z. o poţiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany
2) zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)
3) ust. § 28 zákona o ovzduší
4) ust. § 34 ods. i písm. i) zákona o ovzduší
5) zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)
6) ust. § 8 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov
7) ust. § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
8) vyhláška MŢP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických
poţiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok,
o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o poţiadavkách rozptylu emisií znečisťujúcich látok
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Príloha č. 1
ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY PODLIEHAJÚCE POPLATKOVEJ POVINNOSTI A ICH
ZARADENIE DO SADZOBNÝCH TRIED
Základné znečisťujúce látky
Tuhé znečisťujúce látky
Za tuhé znečisťujúce látky sa na účely spoplatňovania povaţujú aj látky tuhého skupenstva
uvedené v 1. a 2. sadzobnej triede, avšak len v tom prípade, ak hmotnostný tok jednotlivého
druhu znečisťujúcej látky v mieste jej vypúšťania je rovný alebo niţší ako hmotnostný tok platný
pre nové zdroje znečisťovania ovzdušia, uvedený v bodoch 1 a 2 II. časti prílohy č. 3 k
osobitnému predpisu, 8) od ktorého prekročenia je ustanovená povinnosť dodrţiavať
koncentračný emisný limit.
Oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý
Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý
Oxid uhoľnatý
Organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (suma C)
Za organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (suma C) sa na účely
spoplatňovania povaţujú emisie z veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia a stredných zdrojov
znečisťovania ovzdušia, ak majú určený emisný limit pre organické látky vyjadrený ako suma C.
Za organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (suma C) sa na účely
spoplatňovania môţu povaţovať aj emisie z ostatných veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia a
stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak je z miesta vypúšťania vypúšťaná zmes troch a
viac plynných organických látok uvedených v jednotlivých sadzobných triedach. V týchto
prípadoch sa však do mnoţstva vypustených znečisťujúcich látok vyjadrených ako suma C
započítavajú všetky druhy vypustených plynných organických látok, teda aj tých, ktoré nie sú v
sadzobných triedach uvedené.
Ostatné znečisťujúce látky
1. sadzobná trieda:
azbest (chryzotyl, krokydolit, amozit, antofylit, aktinolit a tremolit)
benzo(a)pyrén
berýlium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Be
dibenzo (a, h) antracén
kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd
2-naftylamín
ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg
tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl
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2. sadzobná trieda:
akrylonitril
antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb
antimonovodík
arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As
arzenovodík
benzén
1, 3-butadién
cín a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sn
1, 2-dibrómetán
epichlórhydrín
etylénoxid
fluoridy vyjadrené ako F
fosforovodík
fosgén
hydrazín
chlórkyán
chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cr
kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co
kyanidy vyjadrené ako CN
mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn
meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu
nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni
olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb
propylénoxid
selén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Se
telúr a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Te
vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V
vinylchlorid
zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn
3. sadzobná trieda:
acetaldehyd
anilín
benzylchlorid
bifenyl
bróm a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HBr
cyklohexylamín
dietylamín
1, 2-dichlóretán
1, 1-dichlóretylén
dimetylamín
etanolamín
etylakrylát
fenol
fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF
formaldehyd
furfural
chlór
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krezoly
kyanovodík
kyselina akrylová
kyselina mravčia
metylakrylát
metylamín
nitrobenzén
nitrofenoly
nitrokrezoly
nitrotoluén
organické zlúčeniny obsahujúce redukovanú síru, vyjadrené
ako H2S
pyridín
sírouhlík
sírovodík
tetrachlóretán
toluidín
trichlóretylén
trichlórmetán
4. sadzobná trieda:
acetón
alkylalkoholy
amoniak
anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl
benzaldehyd
2-butanón
butylacetát
butylaldehyd
cyklohexanón
dibutyléter
dietyléter
difenyléter
1, 4-dichlórbenzén
1, 1-dichlóretán
1, 2-dichlóretylén
dichlórmetán
diizopropyléter
dimetyléter
etylacetát
etylbenzén
etylénglykol
4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón
chlórbenzén
chlóretán
2-chloroprén
2-chlórpropán
izopropylbenzén
kyselina octová
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metylacetát
metylester kyseliny benzoovej
metylmetakrylát
1-metylnaftalén
2-metylnaftalén
4-metyl-2-pentanón
N-metylpyrolidón
naftalén
olefíny s výnimkou 1, 3-butadiénu (2. trieda)
parafíny s výnimkou metánu
styrén
tetrachlóretylén
toluén
vinylacetát
xylén
-----------------------------------------------------------------8)
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Príloha č. 2
NÁLEŢITOSTI OZNÁMENIA ÚDAJOV POTREBNÝCH PRE URČENIE VÝŠKY
POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA ZA UPLYNULÝ ROK
I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Údaje o prevádzkovateľovi
Obchodný názov prevádzkovateľa
Adresa prevádzkovateľa
IČO prevádzkovateľa
Bankové spojenie

Údaje o zdroji
Názov zdroja (podľa projektovej dokumentácie)
Umiestnenie zdroja (adresa)
Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia
Dátum uvedenia zdroja do prevádzky

Ostatné údaje
Štatutárny zástupca prevádzkovateľa, konateľ –
meno, priezvisko, podpis
Oznámenie vyhotovil – meno priezvisko
Telefón
Fax
E-mail

II. Stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým
tepelným príkonom niţším ako 0, 3 MW
Typ a počet spaľovacích zariadení
Súhrnný menovitý tepelný príkon v MW
Typ roštu
Druh paliva
Spotreba paliva v t/rok alebo v m3/rok
Výška komína
Poznámka
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III. Ostatné zdroje znečisťovania ovzdušia
Kapacita výroby

Spotreba základných surovín

Druh znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia

Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok

Poznámka

IV. Navrhovaná výška poplatku
Stacionárne
zariadenia
na spaľovanie palív
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným
príkonom niţším ako 0, 3 MW – v Sk
Ostatné zdroje znečisťovania ovzdušia – v Sk
Celková navrhovaná výška poplatku - v Sk

Vo Vlčkovciach, dňa _____________________

____________________________
pečiatka, podpis
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