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Obecné zastupiteľstvo v Krajnom na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm.h/ a
v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 1 ods. 2 zák. č. 525/2003
Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov s použitím zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon
č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (
zákon o ovzduší ), zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí ako i ustanovenia § 6 ods.
5 zák. č. 401/1998Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov
v y d á v a pre územie obce K r a j n é toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č.1/2006
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečistenia na území obce Krajné
§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje základné pojmy, práva a povinnosti
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Krajné a
určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
2. Predmetom je úprava práv a povinností pri ochrane ovzdušia pred vnášaním
znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou do ovzdušia a určuje výšku a spôsob vyrúbenia
poplatku prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
§2
Všeobecné ustanovenia
1. Znečisťujúcimi látkami sú tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú
ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov,
zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ho obťažujú alebo poškodzujú majetok.
2. Malými zdrojmi znečistenia sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie
na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3MW, ostatné
technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečistenia,
plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia,
skládky palív a surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo

stredného zdroja znečistenia napr. stolárstvo, údiarne mäsa a mäsových výrobkov., a
iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie napr. manipulácia s
uhlím, obilím, sypkým materiálom.
3. Podmienkou klasifikácie malého zdroja znečistenia je tiež riadne vydané kolaudačné
rozhodnutie, na základe ktorého možno zdroj znečistenia prevádzkovať, alebo že o
vymedzení zdroja rozhodol stavebný úrad, či iný príslušný orgán stavebnej správy, a to
na návh orgánu ochrany ovzdušia.
4. Prevádzkovateľom zdroja znečistenia je právnická alebo fyzická osoba ktorá má právo,
alebo fyzickú možnosť prevádzkovať tento zdroj.
5. Pre potreby tohto VZN sa orgánom ochrany ovzdušia rozumie obec Krajné. Výkonnú
činnosť zabezpečuje obecný úrad Krajné.
§3
Všeobecné povinnosti
1. V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá ako určené výrobcom
zariadení, alebo uvedené v súhlase obce Krajné.
2. Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť malými zdrojmi znečistenia, alebo pri
modernizácii už jestvujúcich zariadení sa musia voliť najlepšie dostupné technológie s
prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku.
3. Žiadosti o súhlas na povolenie stavieb malého zdroja znečistenia a ich užívanie
predkladajú podľa povahy veci prevádzkovatelia, investori, projektanti obci Krajné.
Žiadateľ je povinný na vyzvanie obce Krajné priložiť aj odborný posudok
4. Na území obce Krajné je zakázané v zariadeniach na spaľovanie palív, na voľných
priestranstvách, areáloch a v záhradách spaľovať všetky druhy odpadov (pneumatiky,
izolačné hmoty, farby, laky, oleje, plasty, biologický odpad vhodný na kompostovanie,
atď.), mimo schválených zariadení určených na spaľovanie tých odpadov, ktoré spĺňajú
kritériá pre palivá.
5. Pri zahorení uskladneného materiálu (slama, hnoj, organické zvyšky rastlín,odpady a
pod.) je majiteľ materiálu alebo vlastník či užívateľ pozemku okamžite povinný uhasiť
požiar (zahorenie) vlastnými silami alebo privolaním požiarnikov.
6. Pri zastavení motorového vozidla na čas dlhší ako 5 minút na území obce Krajné (pri
parkovaní, vykladaní a nakladaní tovaru, pri opustení vozidla a pod.) je vodič povinný
vypnúť motor s výnimkou motorových vozidiel, u ktorých si chod motora vyžaduje
technologické zariadenie využívané v čase zastavenia.
§4
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia
1. Prevádzkovatelia malého zdroja znečistenia sú povinní:
a/ uvádzať do prevádzky
a prevádzkovať malý zdroj znečistenia v súlade s
podmienkami na prevádzku týchto zariadení určenými výrobcami a v súlade s
podmienkami určenými obcou Krajné.
b/ umožniť pracovníkom obce Krajné alebo obcou Krajné povereným osobám prístup k
malému zdroju znečistenia za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly
malého zdroja znečistenia a jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné podklady.
c/ vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou Krajné
d/ viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať obci Krajné
údaje podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 706/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov.

e/ neprekročiť určený stupeň znečisťovania ovzdušia (tmavosť dymu).
2. Povinnosti podľa ods. 1 písm.b),a d) sa vzťahujú na právnické a fyzické osoby
oprávnené podnikať.
3. Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia je povinný oznámiť každoročne do 15.
februára obci Krajné za každý zdroj spotrebu palív a surovín, a ďalšie údaje potrebné
na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za
uplynulý rok, najmä o druhu a kvantitatívnych ukazovateľov palív a surovín, počte
prevádzkových hodín a o druhu účinnosti odlučovacích zariadení.
4. Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia, ktorý je právnickou a fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok podľa množstva a druhu
spotrebovaného paliva, resp. podľa množstva a druhu vypúšťaných znečisťujúcich látik.
Výšku poplatku stanovuje § 8 tohto nariadenia.
§5
Oprávnenia a povinnosti orgánu ochrany ovzdušia
Obec Krajné ako orgán ochrany ovzdušia v súlade so zákonom č. 478/2002 Z.z. o
ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov:
a/ dáva súhlas na povoľovanie stavieb malého zdroja znečistenia a ich užívanie
b/ kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia
c/ ukladá prevádzkovateľom malého zdroja znečistenia , ktorí neplnia povinnosti uložené
im zákonom o ovzduší, nadväzujúcimi právnymi predpismi a týmto nariadením
opatrenia na nápravu
d/ ukladá prevádzkovateľom malého zdroja znečistenia za porušenie právnych predpisov
ochrany ovzdušia a tohto nariadenia pokuty
e/ môže nariadiť odstavenie malého zdroja znečistenia alebo obmedzenie jeho
prevádzky pri splnení podmienok ustanovených v § 38 ods. 8 zákona č. 478/2002 Z.z.
o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov
f/ určuje podmienky pre prevádzku malého zdroja znečistenia
g/ dáva súhlas na činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu, ktoré znečisťujú alebo
môžu znečisťovať ovzdušie a sú uvedené v zozname, ktorý sa uverejňuje vo vestníku
ministerstva
h/ dáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny využívania
technologických zariadení malých zdrojov znečistenia
i/ rozhoduje o poplatku právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá
prevádzkuje malý zdroj znečistenia (§ 2 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z.)
§6
Správca poplatku
1. Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečistenia je obec Krajné
2. Obec rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje malý
zdroj znečisťovania ovzdušia.
3. Na konanie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní a zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v
znení neskorších predpisov.

§7
Poplatky za znečisťovanie
1. Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje znečistenia ovzdušia sa vzťahujú na
prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia, ktorí sú právnickou alebo fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie.
2. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia, sú povinní oznamovať každoročne do 15.
februára na Obecnom úrade v Krajnom 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 za
uplynulý rok, najmä o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. (Vzor tlačiva je prílohou
tohto VZN).
3. Povinnosť platiť poplatky za znečisťovanie ovzdušia sa nevzťahuje na fyzické osoby,
ktoré prevádzkujú malé zdroje znečistenia s teplným výkonom do 50 KW, ak sa taký
zdroj pravidelne nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti.
4. Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na: malé zdroje znečistenia, kde je
prevádzkovateľom obec.
5. Za malý zdroj znečistenia budú platiť poplatok i nájomcovia v prenajatých priestoroch
od obecného úradu.
§8
Výška poplatku
1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia sa pre každý zdroj určuje na
kalendárny rok paušálnou sumou od 100,- do 20.000,- Sk na základe údajov
oznámených podľa §4 ods. 3 tohto nariadenia úmerne k množstvu škodlivosti
vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú.
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečistenia v obci Krajné.
3. Ročný poplatok za malý zdroj znečistenia sa ustanovuje za 1t, resp. za m3 plynu za
uplynulý rok nasledovne:
• hnedé uhlie, brikety, lignit …........................................40,-Sk/t
• čierne uhlie …..............................................................30,-Sk/t
• koks.............................................................................25,-Sk/t
• drevo ….......................................................................10,-Sk/t
• zemný plyn …............................................................ 50,-Sk/rok/do 6.500m3
• zemný plyn …............................................................100,-Sk/rok/nad 6.500m3
• pre technologické postupy: spracovanie dreva, preglejok,drevovláknitých dosák, výroba
nábytku, píla, lakovne, autodielne, priemyselná výroba betónu, malty, chov
hospodárskych zvierat, sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov,
skládky palív a surovín, produktov a odpadov, manipulácia s uhlím, obilím a sypkým
materiálom..................................................................100,-Sk/rok
§9
Vyrúbenie poplatku
1. Obec Krajné preskúma údaje uvedené v oznámení 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
znečistenia v predchádzajúcom roku, výšku, termín prípadnej splátky poplatku a ďalšie
podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja
znečistenia.
2. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3. Poplatok je prijímom rozpočtu obce Krajné. Použitie poplatku je účelovo viazané na
ochranu životného prostredia obce Krajné a na zabezpečenia výkonu štátnej správy
ochrany ovzdušia preneseného na obec Krajné.
§ 10
Sankcie
1. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa §4 ods.3 tohto VZN a povinností
určených v rozhodnutí obce, uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja znečistenia
ovzdušia pokutu do výšky 20.000,-Sk.
2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa obec o porušení povinnosti
dozvie, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
3. Sankcie sú prijímom rozpočtu obce Krajné a ich použitie je účelovo viazané na ochranu
životného prostredia.

§ 11
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonáva poverený
zamestnanec obecného úradu.
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov.
3. Schválením tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Krajné č.
5/96 o nakladaní s komunálnym odpadom a znečisťovaní ovzdušia malými zdrojmi
znečistenia na území obce Krajné.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.3.2006

V Krajnom dňa 23.2.2006

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

OZNÁMENIE
ÚDAJOV POTREBNÝCH PRE URČENIE VÝŠKY POPLTKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA NA ROK ….................
(podľa skutočnosti predchádzajúceho roka)

Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia oznamuje podľa §6, ods. 4 zákona č. 401/1998
Zb. O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia tieto údaje potrebné pre určenie výšky
poplatku:
Všeobecné údaje:
Adresa zdroja
Prevádzkovateľ zdroja
Adresa prevádzkovateľa zdroja
IČO
Malý zdroj, názov technológie, výroby

Údaje o malých zdrojoch:
Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom do 0,3 MW
ďalej uvádza:
Typ kotla

Spotreba paliva za rok

Pečiatka a podpis oznamovateľa :
Dátum:

Druh paliva

