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Dôvodová správa
Dňa 04.02.2019 bol doručený protest prokurátora č.: Pd 24/19/8807-2, proti
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vyšné Nemecké č. 6/2014 o znečisťovaní ovzdušia na
území obce Vyšné Nemecké zo dňa 10.12.2014.
Uvedené všeobecne záväzné nariadenie je podľa prokuratúry v rozpore s ust. § 6 ods.
5 a § 8 zák. č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Preto v proteste
prokurátorka navrhla Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyšné Nemecké č. 6/2014
o znečisťovaní ovzdušia na území obce Vyšné Nemecké zo dňa 10.12.2014 ako nezákonné
zrušiť.
Z protokolu z previerky zameranej na zistenie stavu zákonnosti v postupe
a rozhodovaní obcí pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia podľa ust. § 6 ods. 5 zák. č.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia č.: Pd 167/18/8807-7 vyplýva, že ide
o nariadenie, ktoré bolo prijaté na základe zák. č. 478/2002 Zb. o štátnej správe ochrany
ovzdušia, pričom názov predpisu bol nesprávne uvedený, predmetný právny predpis zák. č.
478/2002 Z.z. je o ochrane ovzdušia a v súčasnosti ide o neplatnú právnu úpravu. Platným
právnym predpisom je zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. Druhým právnym predpisom, ktorý
bol podkladom pre uvedené nariadenie, bol zák. č. 286/2009 Z.z. je o fluorovaných
skleníkových plynoch, pričom právnou úpravou na úseku poplatkov za znečistenie ovzdušia
je zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. S protokolom bol starosta
obce oboznámený dňa 19.12.2018.
Z uvedeného je zrejmé, že predmetné nariadenie obce nebolo prijaté v súlade
s aktuálnou právnou úpravou, ani s právnou úpravou platnou a účinnou v čase jeho prijatia.
Na základe uvedeného obec konštatuje, že protest Okresnej prokuratúry je dôvodný,
protestu vyhovuje a Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyšné Nemecké č. 6/2014
o znečisťovaní ovzdušia na území obce Vyšné Nemecké zo dňa 10.12.2014 ruší a nahrádza
ho novým nariadením, v tomto znení:
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Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Nemeckom, na základe preneseného výkonu štátnej
správy, podľa ust. § 6 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, podľa ust. § 22 a § 27 zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a podľa ust. § 2 ods. 2 a § 6
ods. 5 zák. č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie č. 1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Vyšné Nemecké (ďalej len „nariadenie“).

čl. 1
Predmet úpravy
1.

Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany ovzdušia s pôsobnosťou vo vzťahu
k malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

2.

Toto nariadenie vymedzuje základné pojmy, práva a povinnosti právnických a
fyzických osôb pri ochrane ovzdušia na území obce Vyšné Nemecké (ďalej len „obec“
v príslušnom gramatickom tvare), stanovuje podrobnosti vo veciach poplatku
prevádzkovateľov malých zdrojov, vyčleňuje malé zdroje znečisťovania ovzdušia na
ktoré sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť a ktorým sa poplatok nevyrubuje a určuje
zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku ochrany ovzdušia.

3.

Toto nariadenie sa vzťahuje len na právnické a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, ktoré majú právo alebo faktickú možnosť prevádzkovať malý zdroj
znečisťovania ovzdušia.

čl. 2
Všeobecné ustanovenia
1.

Klasifikácia zdrojov znečisťovania ovzdušia vyplýva zo zák. č. 137/2010 Z.z..
o ovzduší a výpočet výšky poplatku vyplýva zo zák. č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia.

2.

Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka prítomná v ovzduší alebo vnášaná do
ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné
prostredie ako celok, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené
osobitným predpisom.
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Malý zdroj znečisťovania je stacionárny zdroj s menovitým tepelným príkonom
nižším ako 300 kW1, ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú
práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín,
produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú
súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja. Členenie a kategorizáciu zdrojov,
vymedzenie a členenie zariadení podrobne špecifikuje Vyhláška Ministerstva
životného prostredia SR č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší.

3.

čl. 3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
1.

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý je právnickou alebo
fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie (ďalej len „prevádzkovateľ“) je povinný
každoročne do 15. februára oznámiť obci údaje potrebné na zistenie škodlivosti
vypúšťanej znečisťujúcej látky a o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom
roku.

2.

Prevádzkovateľ je v oznámení povinný uviesť:
a) označenie prevádzkovateľa (obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO),
b) označenie všetkých prevádzok do jedného podania,
c) charakteristiku zdroja znečisťovania podľa čl. 2 ods. 3 tohto nariadenia:
ca) pri stacionárnom spaľovacom zariadení – druh zariadenia a jeho tepelný
príkon, druh paliva a jeho kvalitatívne ukazovatele, množstvo spotreby paliva
a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú,
cb) pri technologických celkoch – druh výroby alebo činnosti, druh a spotrebu
surovín, náterových hmôt, lepidiel, tlačiarenských farieb a účinnosti odlučovacích
zariadení,
cc) pri skládke odpadov a surovín – druh skládky, druh skladovaného odpadu,
množstvo uloženého odpadu za uplynulý rok, rozlohu prevádzkovej plochy.
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
za aktuálny rok, podľa skutočností za uplynulý rok, tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.

1

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, s ktorými sa občan najčastejšie stretne, sú zariadenia (pričom za
zariadenie sa považuje kotol, alebo skupina kotlov) na spaľovanie palív, t. j., každý kotol alebo technický
aparát, ktorý slúži na oxidáciu palív na účely využitia tepla. Za malé zdroje znečisťovania ovzdušia
sa považujú tie, ktorých súhrnný príkon je do 300 kW.
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3.

Pri ukončení prevádzkovania malého zdroja znečisťovania je jeho prevádzkovateľ
povinný do 15 dní od ukončenia takejto prevádzky písomne oznámiť obci dátum
ukončenia prevádzkovania a údaje podľa ods. 2 pre účely určenia poplatku za dané
obdobie kalendárneho roka, v ktorom táto prevádzka bola ukončená.

čl. 4
Poplatková povinnosť a spôsob určenia výšky poplatku
1.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia sú povinní platiť právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia na
území obce.

2.

Poplatok prevádzkovateľa sa pre každý zdroj určí na kalendárny rok paušálnou sumou
maximálne do výšky 663,87 eura. Poplatok sa vypočíta na základe údajov
oznámených podľa prílohy č. 1 tohto nariadenia úmerne k množstvu a škodlivosti
vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe paliva a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú.

3.

Konkrétne sadzby poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia tvoria prílohu č.2
tohto nariadenia.

4.

Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce.

5.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ povinný zaplatiť v lehote do 15
kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia obce o určení tohto poplatku,
a to bankovým prevodom na účet obce alebo v hotovosti do pokladne obce.

čl. 5
Vyčlenenie malých zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje poplatková a oznamovacia
povinnosť2
Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na:
1.

malé zdroje, ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch, v stavbách určených
na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie,

2.

malé zdroje, ktoré prevádzkuje obec,

2

Na ustanovenia tohto čl. sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa ust. § 6 ods. 4 zák č. 401/1998 Z.z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
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3.

malé zdroje, ktoré prevádzkujú školské a zdravotnícke zariadenia,

4.

malé zdroje, ktoré prevádzkujú sociálne, charitatívne, záujmové a cirkevné
organizácie.

čl. 6
Vyčlenenie malých zdrojov, na ktoré sa poplatok nevyrubuje
Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa nevyrubuje na:
1.

malý zdroj prevádzkovaný obcou,

2.

malý zdroj prevádzkovaný školskými zariadeniami, ktorých zriaďovateľom je obec,

3.

malý zdroj prevádzkovaný organizáciou, poskytujúcou všeobecne prospešné služby
v oblasti sociálnej starostlivosti a humanitárnej pomoci,

4.

malý zdroj prevádzkovaný fyzickou osobou, ak zdroj nie je pravidelne využívaný na
podnikateľskú činnosť,

5.

na všetky druhy krbov v podnikateľských objektoch.

čl. 7
Zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku ochrany ovzdušia
1.

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa čl. 3 tohto nariadenia uloží obec
prevádzkovateľovi pokutu do výšky 663,87 €, v súlade s ust. § 8 ods. 3 zák. č.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

2.

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec o porušení povinností
dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.

3.

Pokuty sú príjmom obce.

čl. 8
Záverečné ustanovenia
1.

Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi je obec, ktorá poplatok
za znečisťovanie ovzdušia vyrubuje a vymáha.
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2.

Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto nariadenia sa
vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

čl. 9
Zrušovacie ustanovenia
Dňom účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie obce
Vyšné Nemecké č. 6/2014 o znečisťovaní ovzdušia na území obce Vyšné Nemecké zo dňa
10.12.2014.

čl. 10
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Peter Zuza
starosta obce
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Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č.: 1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Vyšné Nemecké

OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok...........
(podľa skutočnosti uplynulého roka...........)
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania oznamuje podľa § 6 ods.4 zák č.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia obci Vyšné Nemecké tieto údaje
potrebné pre určenie výšky poplatku:
I.
VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
Názov prevádzky:
Adresa prevádzkovateľa:
(IČO, číslo živnostenského oprávnenia):
Názov technológie, výroby, činnosti:
Tel. kontakt:
Dátum začatia prevádzky:
II.

E-mail:

ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH:

1. Tepelné zdroje s menovitým tepelným príkonom nižším ako 300 kW:
Typ zdroja (zariadenia, kotla):
Príkon (výkon) v kW:
Použité médium / druh paliva:
Spotreba média za kalendárny rok, merná jednotka (m³, t):
2. Technologické zdroje:3
Druh znečisťujúcich látok:
Kapacita výroby obrat, počet (t/rok, m³/rok, ks):
Spotreba základných surovín (t/rok, m³/rok, ks):
Druh manipulovanej, skladovanej látky:
Množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok, m³/rok, m³/deň, ks):
Oznámenie vyhotovil:

Za správnosť zodpovedá:

(Titul, meno, priezvisko, dátum, pečiatka, podpis, kontakt):

(Titul, meno, priezvisko, dátum, pečiatka, podpis, kontakt):

3

Napr. výroba keramiky, betónu, malty..., výroba náterových látok, tlačiarenských farieb, lepidiel, gleja..., čerpacie stanice PHM s obratom
do 100 m³/rok a čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov, čistiarne odpadových vôd, kompostáreň, lakovanie áut...,
polygrafia, mechanické spracovanie kusového dreva, spracovanie kože, chov ošípaných, hydiny, hovädzieho dobytka, oviec, koní,
kožušinových zvierat, liehovary, údenie mäsa a rýb, mlyny, skládky surovín, palív a pod.
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III.

VÝŠKA POPLATKU (vyplní obec):

Stacionárne zariadenie pre spaľovanie palív:
Technologický zdroj:
Iné zariadenia a činnosti:
Poplatok spolu:
Rozhodnutie č.:

Vo Vyšnom Nemeckom, dňa

starosta obce
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Príloha č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č.: 1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Vyšné Nemecké

SADZBY POPLATKOV

1.

Stacionárne zariadenie pre spaľovanie palív:
a) Zemný plyn:
množstvo spotrebovaného paliva
m3/rok
do 5 000
nad 5 000 do 10 000
nad 10 000 do 20 000
nad 20 000

b) Tuhé palivo (koks, uhlie, drevo):
množstvo spotrebovaného paliva
m3/rok
do 20
nad 20 do 30
nad 30 do 50
nad 50

€/rok
16,60
33,20
49,80
66,40

€/rok
16,60
33,20
49,80
66,40

c) Kvapalné palivo (benzín, nafta, organické kvapaliny):
množstvo spotrebovaného paliva
€/rok
3
m /rok, resp. t/rok
do 1
16,60
nad 1 do 5
33,20
nad 5 do 10
49,80
nad 10
66,40

2.

Ostatné technologické celky:
a) Potravinárska malovýroba (pekárne, udiarne, bitúnky, mlyny, sušiarne...):
•

Ročný poplatok – 33,20 €

10

b) Priemyselná malovýroba (výroba keramiky, betónu, malty a iných stavebných
materiálov):
•

Ročný poplatok – 66,40 €

c) Ostatná malovýroba a služby (lakovne, spracovanie dreva, čerpacie stanice...):
•

Ročný poplatok – 66,40 €

3.

Plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov:
plocha v m2
€/rok
do 100
16,60
nad 100 do 500
33,20
nad 500 do 1 000
49,80
nad 1 000
66,40

4.

Iné stavby, zariadenia a činnosti, vyššie neuvedené, znečisťujúce ovzdušie:
•

Ročný poplatok – 66,40 €

11

