
Všeobecne záväzné nariadenie OZ v Smižanoch

 č. 51   

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov

§ 1
   ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
     Za účelom zabezpečenia zdravého životného prostredia v obci Smižany vydáva 
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 6 ods. 1/ zák. č. 369/1990 Zb. v znení zák. č. 
481/1992 Zb. a doplnkov, v zmysle zák. č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia, zák. č. 595/1990 Zb. a zák. č. 71/1967 Zb. toto všeobecne 
záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia a o poplatkoch prevádzkovateľov malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia.

§ 2
   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
     1/ Klasifikácia zdrojov znečisťovania vyplýva zo zák. č. 478/2002 Z.z.. o ochrane 
ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, v znení neskorších zmien a doplnkov a výpočet 
výšky poplatku vyplýva zo zák. č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia.
     2/ Znečisťujúcimi látkami pre účely zák. č. 478/2002 Z.z. sú tuhé, kvapalné a 
plynné látky, ktoré priamo alebo po chemickej alebo fyzikálnej zmene v ovzduší alebo 
po spolu pôsobnosti 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.
     3/ Za malé zdroje znečisťovania sa pre účely tohto nariadenia považujú 
technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív 
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW, 
zariadenia technologických procesov, nespadajúcich do kategórie veľkých a 
stredných zdrojov znečisťovania, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu 
spôsobiť znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a 
zachytených exhalátov a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce 
ovzdušie /ďalej len malé zdroje znečisťovania/
     4/ Toto VZN sa vzťahuje len na právnické a fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie, ktoré majú právo alebo faktickú možnosť prevádzkovať malý zdroj 
znečisťovania.

§ 3
   POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA
Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní:
     1/ Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade 
s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou v rozhodnutí o umiestnení 
malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

     2/ Umožniť pracovníkom orgánov 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 doklady.



     3/ Plniť pokyny orgánov ochrany ovzdušia na zaistenie nápravy /§ 27, ods.1/ zák. 
č. 478/2002 Z.z./
     4/ V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá, než určené 
výrobcom zariadení.
     5/ Za znečisťovanie ovzdušia sú povinní prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania 
platiť poplatky podľa množstva a druhu vypúšťaných látok.
     6/ Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania je povinný oznámiť každoročne 
do 15. februára obci údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťanej znečisťujúcej 
látky a o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku.
     7/ Prevádzkovateľ malého zdroja, je povinný plynofikovať malý zdroj 
znečisťovania, ak sa nachádza v časti obce, ktorá je plynofikovaná.

§ 4
   POPLATKY ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
     1/ Poplatok podľa tohto nariadenia platia fyzické a právnické osoby, ktoré 
prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia.
     2/ Obec Smižany rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, ktorá 
prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
     3/ Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa určuje úmerne ročnou sumou do 
výšky 20 000 Sk, podľa jeho veľkosti, škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok, 
alebo podľa spotreby množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú a podľa 
lokalizácie malého zdroja znečisťovania v obci Smižany.
     4/ Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov sú príjmom rozpočtu obce, 
použitie poplatkov je účelovo viazané na ochranu životného prostredia obce. 
5/ Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za 
všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci.

§ 5
   URČENIE VÝŠKY POPLATKU
     1/ Poplatok pozostáva zo základného poplatku – vypočítaného podľa množstva 
spotrebovaného paliva, a prirážky určenej paušálnou čiastkou.
     2/ Výška paušálne čiastky je závislá taktiež od spaľovaného paliva a to 
následovne:
a/ plynové kotolne - 500.- Sk
b/ kotolne na tuhé palivo - 4 000.- Sk

§ 6
   SANKCIE
     1/ Pokutu vo výške od 500 do 100 000 Sk orgán ochrany ovzdušia uloží 
prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania, ak poruší povinnosti ustanovené v § 
3 ods. 2  tohto nariadenia.                                                                                              

      2/ Pokutu od 100 do 100 000 Sk uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ak 
poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 1, 3, 4.                                                     

     3/ Ak v čase do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktoré 
bola uložená pokuta podľa ods. 1/ § 6 tohto VZN a prevádzkovateľ nesplnil v lehote 
pokyny na zaistenie nápravy určenej orgánom ochrany ovzdušia podľa zák. č. 



478/2002 Z.z., orgán ochrany ovzdušia uloží pokutu až do výšky dvojnásobku sumy 
určenej v ods. 1/ § 6 tohto VZN, a nariadi odstavenie zdroja znečisťovania alebo 
obmedzenie jeho prevádzky.
     4/ Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán ochrany ovzdušia 
zistil porušenie povinnosti , najneskôr však do troch rokov / zák. č. 478/2002  Z.z./.
     5/ Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3, ods. 6/ uloží obec prevádzkovateľovi 
malého zdroja v zmysle zák. č. 401/1998 Z.z. pokutu od 1 000 do 10 000 Sk. Pokutu 
možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa obec o porušení povinnosti 
dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
     6/ Za porušenie nariadenia obce môže obec uložiť právnickej osobe pokutu v 
zmysle zák. č. 295/1992 Zb. do výšky 100 000 Sk.
     7/ Príjmy z pokút za porušenie tohto nariadenia sú príjmom obce a sú účelovo 
viazané na ochranu životného prostredia obce.

§ 7
   OSLOBODENIE OD POPLATKU
     Právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú zdroje znečisťovania ovzdušia a 
ktoré plynofikujú zdroje na tuhé plavo, sú oslobodené od poplatku na dobu troch 
rokov od odstavenia zdroja na tuhé palivo.

§ 8
   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
     1/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Smižanoch dňa 24. 6. 2004.
     2/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  12. 7. 2004. 
3/ Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 10/1994.            

                                                                              Ing. Michal K o t r a d y  

                                                                             starosta obce


