Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2019
o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Ruskov

Obec Ruskov na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení
neskorších predpisov s poukazom na zákon č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov a v súlade s vyhláškou MŽPSRč.410/2012 Z. z. sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vymedzuje pojmy, upravuje práva,
povinnosti a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku pre prevádzkovateľov malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia, určuje pôsobnosť obce Ruskov ako orgánu štátnej správy ochrany
ovzdušia, určuje výšku, spôsob vyrubenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre právnické
a fyzické osoby oprávnené na podnikanie a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku
ochrany ovzdušia.
(2) Obec Ruskov rozhoduje o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľom malého zdroja
znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona NR SR č.401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
a vykonáva prenesený výkon štátnej správy v súlade so zákonom NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov.

§2
Základné pojmy
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
(1) Ovzduším - okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch, do ktorých
nemá verejnosť pravidelný prístup (§2písm.a) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší).
(2) Znečisťujúcou látkou - akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do
ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie
(§ 2písm.b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší).
(3) Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo prevádzkovať
alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia (§2písm.f) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší).
(4) Malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len malý zdroj), ktorý je kategorizovaný podľa
ustanovení § 3 ods. 2 písm. c) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a
§ 3ods.1vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ako:
a) technologický celok obsahujúci spaľovacie zariadenie, vrátane plynových turbín
a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným tepelným
príkonom do 0,3 MW.
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie stredných a veľkých zdrojov
znečisťovania (napr. lakovne, stolárstva, mlyny, pekárne, udiarne mäsa, zariadenia píly
a spracovanie dreva atď.)
c) 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 (napr. manipulácia so
sypkým materiálom, uhlím atď.).
(5) Regulované výrobky sú farby, laky a výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel určené na
povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí (ďalej len regulované výrobky), ak spĺňajú
ustanovené hraničné hodnoty (§14ods.6 zákona č. 137/2010 o ovzduší).
§3
Oprávnenia a povinnosti obce
(1) V súlade s ustanovením § 27 zákona o ovzduší obec v prenesenom výkone štátnej správy vo
veciach ochrany ovzdušia:
a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného
programu,
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
c) vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich
zmien a na ich užívanie,
súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých
zdrojov a na zmeny ich užívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách, inštaláciu
malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému
konaniu (§17písm. a), c) a f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší),
d) uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti
ustanovené zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany
ovzdušia,
e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných
zdrojov,
h) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,

i) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu orgánu ochrany
ovzdušia podľa §17 ods.1písm.f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

§4
Všeobecné povinnosti
prevádzkovateľov zdrojov
(1) V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené súhlasom orgánu
ochrany ovzdušia alebo uvedené v dokumentácii zariadenia.
(2) Regulované výrobky, ktoré sú označené výlučne na použitie pri ustanovených činnostiach a
zariadeniach, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, ak ich obaly sú označené textom
„Výrobok určený na použitie v zariadeniach alebo na činnosti, na ktoré sa uplatňujú
požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických látok“, sa zakazuje používať
v zariadeniach a príčinnostiach, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, ak nespĺňajú
ustanovené požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických látok (§14 ods.
8,písm. a) zákona č.137/2010 o ovzduší).
§5
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov podľa § 16 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší sú
povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať malé zdroje v súlade s dokumentáciou a s
podmienkami určenými obcou,
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám
ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky
a predkladať im potrebné doklady,
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať okresnému úradu ustanovené údaje a
na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom
ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,
e) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu
f) dodržiavať, ustanovené, technické ,požiadavky a podmienky prevádzkovania
g) podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho
zdroja podľa § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
a predkladať obci potrebné podklady.
(2) Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické
osoby – podnikateľov.

§6
Oznamovacia povinnosť
(1) Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie, je povinný oznámiť každoročne do 15. Februára obci údaje potrebné na zistenie
množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok (§ 6 ods.
4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia) podľa prílohy č.1 tohto VZN.
(2) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť do 15 dní na Obecný úrad v Ruskove začiatok
a ukončenie prevádzkovania malého zdroja a ostatné zmeny, ako zmena druhu paliva, emisií,
zmena prevádzkovateľa a pod.

§7
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
(1) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto VZN, v súlade s §1 ods. 1 zákona č.401/1998Z.
z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce (§ 1ods.1
zákona č. 401/1998 Z. z.).
(2) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci (§ 3 ods. 4
zákona č. 401/1998 Z. z.).
(3) O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý
zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec (§ 2 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z.).
(4) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou
sumou do výšky 663,87 € na základe údajov oznámených podľa § 6 tohto
VZN, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe
palív alebo surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú (§ 3 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z.).
Kritériá pre určovanie výšky poplatku sú uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN.
(5) Poplatok sa platí jednorazovo vždy najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia obce o určení výšky poplatkov (§ 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z).
(6) Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú príjmom
rozpočtu obce (§ 7 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z.). Použitie poplatkov je účelovo viazané na
ochranu životného prostredia.
(7) Od poplatku sú oslobodené:
a) malé zdroje akými sú lokálne kúreniská umiestnené v bytoch, rodinných domoch
a stavbách na individuálnu rekreáciu, neslúžiace pre vykurovanie priestorov určených pre
podnikateľské účely,
b) malé zdroje príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je obec
c) malé zdroje, ktorých prevádzkovateľom je škola alebo školské zariadenie
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
§8
Sankcie
(1) Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 6 tohto VZN uloží obec prevádzkovateľovi
malého zdroja, v súlade s ustanovením § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia, pokutu do výšky 663,87 €.
(2) Pokutu od 33 € do 3 300 € uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší povinnosti
ustanovené v § 4 a v § 5 ods. 1 písm. a), c), e) a f) tohto VZN alebo prevádzkuje stacionárny zdroj
bez súhlasu obce (§ 30 ods. 6 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší).
(3) Pokutu od 20 € do 330 € uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší povinnosti
ustanovené v § 5 ods. 1 písm. b), d) a g) tohto VZN (§ 30 ods. 7 zákona č. 137/2010 Z. z. o
ovzduší).
(4) Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty
dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa ods. 2 a 3 § 8 tohto
VZN a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené obcou, bude mu uložená
pokuta vo výške dvojnásobku hornej hranice pokút uvedených v ods. 2 a 3 § 8 tohto VZN, alebo
mu môže byť nariadené obmedzenie alebo zastavenie prevádzky stacionárneho zdroja ( § 30 ods.
10 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší).
(5) Obec môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, keď zistila porušenie
povinností, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo. Pri určení pokuty
prihliada obec na závažnosť porušenia povinností (§ 30 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší).
(6) Pokuty uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce (§ 30 ods. 15 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší).

DRUHÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§9
(1) Pri zmene alebo zániku malého zdroja je jeho prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku
určeného podľa skutočnosti uplynulého roku aj obdobie kalendárneho roku, v ktorom
znečisťoval ovzdušie než došlo k zmene alebo zániku malého zdroja. Za týmto účelom oznámi
zmenu alebo zánik malého zdroja do 15 dní obci, vrátane názvu nového prevádzkovateľa.
(2) Poplatok je príjmom rozpočtu obce. Použitie poplatku je účelovo viazané na ochranu životného
prostredia.
TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§10
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 14/2019
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 20.02.2019. Toto
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho zverejnení, t. j. dňa
08.3.2019 pre celé katastrálne územie obce Ruskov
(2) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce č. 2/2016 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia na území Obce Ruskov

V Ruskove dňa

21.2.2019
Peter Smrčo v.r.
Starosta obce

Prílohač.1 k VZN č. 1/2019

OZNÁMENIE
ÚDAJOV POTREBNÝCH PRE URČENIE VÝŠKY POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE
OVZDUŠIA ZA ROK 20...
(podľa skutočnosti predchádzajúceho roku)
Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia oznamuje podľa § 6, ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia tieto údaje potrebné pre určenie výšky poplatku každoročne do
15.2.:
A. Všeobecné údaje
1. Názov a sídlo organizácie (právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie):
2. Identifikácia (IČO):
3. Zoznam všetkých prevádzok na území mesta, ktoré prevádzkujete:
- názov:
- sídlo:
- druh činnosti:
- spôsob vykurovania(elektrické, plyn, tuhé palivo....):
- doba prevádzky počas dňa, resp. roka (h/deň, dni/rok):
B. Údaje o zdroji znečisťovania ovzdušia:
I. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3
MW uvádza:
1.
2.
3.
4.
5.

Typ kotla:
Príkon kotla(MW):
Druh paliva:
Spotreba paliva:
Výška komína:

II. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a zachytených exhalátov, plôch, na
ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia a iných stavieb,
zariadení a činností výrazne znečisťujúcich ovzdušie (napr. manipulácia s uhlím, obilím,
sypkými materiálmi a pod.) uvádza:
1.
2.
3.
4.

Druh vykonávanej činnosti:
Druh manipulovanej, skladovanej látky:
Množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok):
Veľkosť manipulačnej plochy:

Oznámenie vyhotovil:
Za správnosť zodpovedá:
Telefón:

Podpis:
Podpis:

Príloha č. 2 k VZN č. 1/2019
Sadzby pre prevádzkovateľov malých zdrojov podľa množstva a druhu spotrebovaného paliva
na území Obce Ruskov sú stanovené nasledovne:
a) tuhé palivo (koks, uhlie atď.)
do 10 t
do 15 t
do 20 t
do 25 t
do 30 t
do 35 t
nad 35 t

80 €
160 €
220 €
270 €
340 €
400 €
498 €

b) kvapalné palivo (nafta, olej na vykurovanie atď.)
do 0,5 t
do 1,0 t
do 1,5 t
nad 1,5 t

45 €
80 €
150 €
200 €

c) kvapalné látky podľa množstva zmanipulovaných pohonných hmôt (benzín, nafta a pod.)
do 1000 m3
do 1500 m3
do 2000 m3
nad 2000 m3

35 €
70 €
140 €
200 €

d) zemný plyn
do 5000 m3
od 5000 m3do 10000 m3
od 10000 m3 do 20000 m3
nad 20000 m3

33 €
66 €
116 €
166 €

Výška poplatku za samostatné skládky palív a sypkých stavebných hmôt:
Druh skladovaného materiálu:
Plocha skládky v m2
1,0–100
101- 250
251- 500
501 a viac

Tuhé palivo okrem dreva
50 €
100 €
150 €
200 €

Stavebný materiál
30 €
60 €
90 €
120 €

Výška poplatku pre iné technologické celky sa určí podľa § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov, pre každý prípad
osobitne.

