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vŠEoBEcNE zLv ÁzNÉ NanraoENIE

obce Horné Hámre o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia č. 6/2008

obec Horné Hámre podl'a $ 6, odst. l zákona sNR ě' 36911990 Zb. o obecnom zriadení v zrreni
neskoršíclr predpisov a podťa $ 6 ods' 5 zákona NR SR ě, 40I/1998 Z.z' opoplatkoch za
zneěist'ovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, podl'a zákona 478/2002 Z,z, o ocbtane ovzdušia
vydáva toto všeobecne závazné nariadenie.

1 .

Clánok 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne závázné nariadenie vymedzuje základné pojmy, povirrnosti prevádzkovateťa
malého zdroja znečisťovan.ia ovzdušia /ďalej len ,,prevádzkovate1'malélro zdroja*la určuje vyšku
poplatku za zneěisťovanie ovzdušia prevádzkovatel'onr malého zdrojazneěisťovania ovzdušia'
Toto všeobecne závázné nariaderrie vymedzuje malé zdroje zneěisťovania ovzduši4 ktoré sú od
p latenia poplatku za zneěisť ovanie ovzduš ia oslobo dené.
Pre potreby tohto VZN sa orgán ocluany ovzdušia rozumie obec Horné Hámre. Výkonnú čin:iosť
zabezpeěuje obecriy úrad Horné Hámre.

čHnok2
záLl<ladné pojmy

Zneěist'ujúcimi látkami sú tulré, k.vapalrré alebo plynrré látky, ktoré priamo alebo po clremickej či
fyzikálnej zlnene v ovzduší alebo spolupósobení s irrou látkou nepriaanivo ovplyvňujú ovzdušie
a tym ohrozujú a poškodzujú zdravie l'udí a ostatrrých organizmov, áoršujú ich životné
prostredie, nadmerne iclr obťaŽujú alebo poškodzujú majetok.
Zdrojni zneěisťovania ovzdušia pre úěely tohto VZI\T lzmysle $ 3 ods' 2 písm. c) zák. ě.478/2002
Z'z,) sil malé zdroje zneěisťovania ovzdušia (d'alej lenMZZo).Ide o:
teclrnologické celky obsahujúce stacionarne zariadenia na spal'ovanie palív so súlunným tepelrrýrn
príkonom do 0,3 MW,
ostatné techrrologické celky nepatriace do kategórie vellcých a stredrr1ýclr zdrojov zneěisťovania
ovzdušia (napr' stolárstva, lakovne, pekárne, atd'.),

c) ploclry, na ktoých sa vykonávajú práce, ktoré móžu spósobovat' anečisťovanie ovzdušia,
palív, surovín, produkÍov, odpadov ak nie sú súčasťou velkého alebo strednélro
aneěisťovania, a iné stavby, zariadenia a čirrnosti výrazne zneěist'ujúce ovzdušie

skládlqy
zdroja
(napr.

manipulácia s uhlím' obilírn, sypkymi materiálmi a pod'),
d) polryblivé zaliadenia so spal'ovacím motorom alebo inýrn hnacím motorom,

ovzdušie (ďalej lerr mobilný zdroj)
ktoré znečisťuje

3, Prevádzkovatel'om MZZ) je právnická alebo fyzícká osoba, ktorá má právo a]ebo s'zickú
možlost'prevádzkovať zdroj zneěist'ovarria ovzdušia (d'alej leri prevádzkovatel) na úzerní obce'

Clánok 3
Povinnosti prevádzkovatel'ov malých zdroj ov

1. PrevádzkovateliaMZZo sú povinní:
a) lvádzať do prevádzky a prevádzkovat' zdroje v súlade s podrrrierrkami na prevádzku dchto

zariadení urěenýrni rnýrobcami, rnusia voliť najlepšiu dostupnú teclrrrológiu s prilrliadnutím na
prirneranosť výdavkov a iclr obstaranie a prevádzku v súiade s podmienkarni určenými obcou
Horné Hárnre. V prípade potreby prevádzkovatel' je povinný na vyzvarrie obcou Horné Hárnre
priložit' aj odborný posudo\
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b) umožniť prístup zamestnancom obce Homé Hámre za účelom zistenia množstva ziečisťujúcich
látok a kontroly MZZ), jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné doklady,

c) vykonať opatrenia na nápravu uloŽené obcou Horné Hámre,
d) viesť prevádzkovú.,evidenciu o zdrojoch zneěisťovania aposkytovať obci Horné Hámre údaje

podl'a vyhlášky vŽp e,7a6Doo2 Z.z' o zdrojoch znečisťóvania ovzdušia, o emisnýcli lirnitocl,
o zozname nreěist'ujúcich látoh o kategorizácii zdrojov aneěisťovania ovzdušia a o poŽíadavkách
zab ezp e\eni a ro zpty lu emis i í zneě ist'uj úc i clr látok,

e) oznámiť každoroěne do l5.februara obci Homé Hámre za každý. ma|ý zdroj spotrebu palív
a surovín a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti arečisťujúcich látok
vypusterých do ovzdušia za uplynulý rok, najmá o druhu a kvalitatívnych ukazovateťov palív
a surovín, počte prevádzkových hodín, o druhu účinnosti odluěovacích zariadení'
neprekroěit' tmavosť dymu
v zariadeniaclr na spaťovanie palív sa nesmú spaťovať iné palivá než urěené výrobcom zariadení,
prípadne uvedené v schválenom súbore teclmicko- prevádzkových opatrení na zabezpeěenie
prevádzky zdrojov alebo uvedené v súlade obce Horrré Hámre'
Povinnosti podl'a ods' 1 písm. b,d, a e' sa vďďrujú lerr na právnické osoby atyzické osoby, ktoré
sú podnikatelmi ($ 2 ods' 2 obchodného zákorrrríka)

čIánok 4
Povinnosti mobilných zdrojov

Prevádzkovatelia mobilnýcli zdrojov sú povinní dodržiavať ustarrovenia $ 2i zák' 47812002 Z.z.
o ovzduší.
Prevádzkovatelia mobilných zdrojov zneěisťovania ovzdušia v obci Horné Hámre majú okrem
povirrrrosti uvedených v zákorre osobituú povinnosť: pri zastavení motorového vozidla rra čas dllrší
ako 5 minút na území obce Horrré Hámre (pri parkovaní, vykladaní a nakiadaní tovaru, pri
opustení vozidla a pod.) je vodiě povinný vypnút' motor s výnimkou motorovýclr vozidiel,
u ktorych si clrod motola vyžaduje teclrnologické zariadenie rryržívarré v ěase zastavenia.

oprávneni" 
" n"",:f;".|3o"" Horné Hámre

obec Horné Hámre ako orgárr ocluarry ovzdušia v súlade so zákonom ě' 47812002 Z.z' o ovzduší:
a) dáva súhlas na povol,ovanie stavieb MZzo a iclr uŽívanie,
b) kontroluje dodržiavarrie povinností prevádzkovateťa MZZ),
c) ukladá prevádzkovateťom MzZo, ktorí si neplnia povinnosti uložené im zákonon o ovzduší,

naviizujúcírni právrrymi predpismi a tyrnto nariadením opatrenia na nápravu,
d) ukladá prevádzkovateťom MZZ) za porušenie právnyclr predpisov oc1uatry ovzdušia a tolrto

nariadenia pokuty,
e) móže nariadit' odstavenie MZZ) alebo obmedzenie jelro prevádzky pri sp1nerrí podmieuok

ustanovenýclr v $ 3 8 ods. 10 ziákona č), 47 8/2002 Z.z' o oyzduši.
urěuje podmierrJry na prevádzku MZZ),
dáva súhlas na zmeny pouŽívarrýclr palív a surovín a na zneny využívanta techrrologiclcýclr
zariaďeníMZZO,

h) rozlroduje o poplatku právriickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje
MzZo ($ 2 ods. 2 zák. 401/1998 Z'z),
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Článok 6
Výška poplatku

Poplatok prevádzkov ateťaMZZo sa pre každý zdroj určuje na kalerrdárny rok paušálrrou sumou 9,96€
na zák|ade údajov oznámených prevádzkovatel'om podťa ělánku 3 písm. e) tohto VZr{ úmerne
k rnnožstvu a škodlivosti vypustených aneěist'ujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, zktoých
zneěisťujúce lát11y vznikajú.

Výška poplatku je 9,96 € ak:

1. prevádzkovateť MZZO v zariadení na spaťovanie palív ak za obdobie uplyrrulého roka spálil do:
a) 0,75 t hnedého uh1i4
b) 1 t ěierneho uhlia, koksu, olej,
c) 5 t nafty,
d) 1O 0-00 m3 plynu,
e) 5 m'drevo, piliny,

2' iného prevádzkovaÍeťa, ak v období uplynulého roka:
a) vyrobil do 2000 m, betónu,
b) preěerpal do 200 m3 pohonnýcir hmót,
c) použil do 100 kg lakov, riedidiel,
d) spracoval do i00 m'dreva,
e) skládka palív do 300 t

Ročný popiatok prevádzkovateÍaMZZo pozostáva zo súětu poplatkov za všetky ním prevádzkované
MzZo v obci Horné Hámre'

Výška poplatku pri vyššej spotrebe (palív, manipulácia s materiálom), je násobok 9,96 € a podielu
skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v bodoch I-2,najviac však do vyšky 663,88 €.

V ostatn.ých prípadoclr sa yýška poplatku určí paušálrrou sumou na zálďad,e údajov v oznámení, a to
podl'a množstva spotreby palív, škodlivosti pouŽiých látok.

Čtánok 7
Vyrubenie poplatku

Obec Horné Hárnre preskima údaje uvederré voznanrení ana ziůďade mnoŽstva aškodlivosti
znečist'ujúcich 1átok vypustených do ovzdušia, alebo spotreby palív a surovín vydá rozlrodnutie,
vktorom urěí roěrý poplatok prevádzkovateťa MZZo vpredclrádzajúcorn roku, výšku atermín
splátky poplatku a ďalšie podmienlry tykajúce sa poplatkovej povirrnosti prevádzkovateťa MzZo'

Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti roárodrrutia.

Poplatok je príjmorn rozpoětu obce Horné Hámre. Použitie poplatku je úěelovo yiazané na oclrranu
životnélro prostredia obce Horné Hámre ana zabezpeěenie výkorru štátnej správy oclrrany ovzdušia
prenesených rra obec Horné Hárnre.

Článok 8
Oslobodenie od poplatku

Povirurosť oznamovať údaje sa nevďairuje na:
a) všetky ýzické osoby (oběanov) prevádzkujúceMZZo,
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b) spoloěenstvá vlasfiríkov bytov, ktoré preváddiljú vlastné kotoLne na vykurovanie bytov
spai'ujúcich zemný plyn.

Povinnosti p1atiť poplatok sa nevďalruje na:

a) ško1ské zaríadenia,ktoých prevádzkovatelbm je obec Homé Hámre.
b) MzZo kto4ých prevádzí<ovateťom je obec Homé Hámre'

ČHnok9
Pokufy

i' Prevádzkovatel'ovi Mzzo obec Horné Hámre:
a) uloží pokufu do 663,88 € za nespJnerrie oznamovacej povinnosti podťa ělal]ku 3 písm' e) tolrto

VZrT (v zmysle $ 6 ods. 4 zák. 407/1998 Z.z.),
b) móže uložíť pokutu 3,32€ aŽ 3319,39 € za porušenie povinností stanovenýc]r v ěianku 3 písm. a),

c), 0, a g) tohto VZlt{ (v zrnysle $ 38 ods' 6 zél<ona ě. 47 8l2O02 Z'z),
c) móže uložit'pokutu 16'60 až33I,94 € za porušenie povinnosti ustanovených vělánku 3 ods. 1

písm. b) a d) tolito VZN (v zmysle $ 38 ods' 7 zák, 4?8l20O2 Z,z')

Pokuty sú príjmom rozpoětu obce Horné Hámre a ich použitie je úěelov o viazanéna ochranu ŽP.
Pokutu mofoo uložiť do jednélro roka odo dňa, keď sa obec Homé Hárnre o porušení povinnosti
dozvedela, najrreskór do 3 rokov od porušenia tejto povirrnosti.

ČHnok 10

. Spoločné ustanovenia

Na konarrie vo veci poplatkov za aeěisťovanie ovzdušia sa vzťahuje zákon 7I/196,7 Zb' o správnom
konaní v anení neskoršíclr predpisov. zailk malého zdroja zneěisťovania ovzdušia, ktoqý bude
správcovi poplatku ozrámerrý v priebelru prvéiro štvrt'r.oka príslušrréIro kalerrd.árne]ro roka, najrreskór
však do 31.3', bude obec Honré Hámre akceptovať tak, že za príslušrrý mďý zdroj znečisibvarria
neurěí poplatok'
Po tomto termíne je prevádzkovatel' MzZo povinaý zaplatiť celú ěiastku popiatku, ktorá bola urěená
roz:hodnutím pre príslušný kalendárrry rok.

ČHnok 11
Záverečné ustanoverria

Sclrválenírn tolrto VZN sa ruší Všeobecne záv'ťané nariadenie obce Honré Hámre č, 2/2006
o poplatkochzazneěisťovanie ovzdušia prevádzkovatel'mi malÝch zdrojov zrreěisťovania ovzdušia'

VZi'{ vyves ené: 20,I 1 .2008
VZN sclrválené: 1 0' 1 2.2008
VZN vylrlásené:
vZN účí]rné: 1.1.2009
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7ťt{rral,g
Jolana Milráliková
starostka obce


