Všeobecne záväzné nariadenie obce Kendice č. 6/2017
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Obec Kendice na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení a podľa § 27 zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, § 6 ods. 5 zákona NR SR
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kendice č. 6/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia
§ 1 Predmet nariadenia
1)
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje práva a povinnosti Obce Kendice a
povinnosti právnických, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú malé
zdroje znečisťovania, pri ochrane vonkajšieho ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a určuje výšku a
spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.
2)
Toto VZN upravuje určenie výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania ovzdušia a vymedzuje malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok
za znečisťovanie ovzdušia nebude vyrubovať.
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§ 2 Vymedzenie základných pojmov
Znečisťujúca látka je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do
ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.
Malým zdrojom znečisťovania sa rozumejú:
- technologické celky
- plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov
- stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja
znečisťovania alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.
Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa rozumie právnická alebo fyzická
osoba, ktorá má právo alebo fyzickú možnosť prevádzkovať malý zdroj znečisťovania ovzdušia
(ďalej len „prevádzkovateľ) na území obce.
§ 3 Orgány ochrany ovzdušia a ich pôsobnosť
Orgánom ochrany ovzdušia podľa § 28 písm. f) zákona u malých zdrojov znečisťovania,
lokalizovaných na území obce Kendice vo vymedzených veciach je Obec Kendice.
Obec Kendice v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia:
- podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu
- kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
- vydáva súhlas pre malé zdroje,
- ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu,
- ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
- môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
- môže ustanoviť VZN zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
- určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov.
- nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu obce.
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§ 4 Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Kendice sú povinní :
- uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a
podmienkami určenými obcou ,
- umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce, alebo týmito orgánmi povereným osobám
ku stacionárnym zdrojom za účelom kontroly a poskytnúť všetky potrebné podklady, doklady
a údaje o jeho prevádzkovaní,
- vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,
- viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojov znečisťovania a poskytovať orgánom

ochrany ovzdušia potrebné údaje prevádzky zdrojov alebo uvedené v súhlase Obce
Kendice podľa § 17 ods. 1) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší a § 4) tohto nariadenia,
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- dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,
- každoročne do 15. februára zaslať na Obec Kendice oznámenie, v ktorom uvedú 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 kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín,
počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti
odlučovacích zariadení,
- platiť ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) v súlade s rozhodnutím
vydaným Obcou Kendice.
Prevádzkovateľ je povinný v oznámení uviesť:
- označenie prevádzkovateľa, t.j. obchodné meno, sídlo, IČO,
- označenie všetkých prevádzok – názvy a sídla (do jedného podania) – pri stacionárnom
spaľovacom zariadení druh zariadenia, tepelný príkon zdroja, druh paliva a jeho kvalitatívne
ukazovatele, množstvo spotreby paliva; pri skládke odpadov a surovín druh skládky, druh
skladovaného odpadu, množstvo uloženého odpadu za uplynulý rok, rozlohu prevádzkovej
plochy; pri technologických celkoch druh výroby alebo činnosti, druh a spotrebu surovín,
náterových hmôt, lepidiel, prchavých látok, druh a účinnosť odlučovacích zariadení.
§ 5 Poplatková povinnosť
Orgánom príslušným na konanie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre
prevádzkovateľov malých zdrojov je Obec Kendice.
Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje znečisťovania ovzdušia majú právnické osoby a
fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania na území
obce.
Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia, ktoré sú umiestnené v bytoch, obytných domoch, rodinných domoch a v stavbách na
individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie; malé zdroje
znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje obec; malé zdroje znečisťovania ovzdušia školských
a zdravotníckych zariadení; malé zdroje znečisťovania ovzdušia sociálnych a charitatívnych
organizácií, objekty v správe cirkvi, malé zdroje znečisťovania ovzdušia na spaľovanie palív so
súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW, ktoré prevádzkujú fyzické
osoby, pokiaľ sa takýto zdroj nevyužíva na výkon podnikateľskej činnosti.
Obec Kendice 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 znečisťovania ovzdušia v
predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa
poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
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Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výške poplatku.
Pri správnom konaní sa postupuje podľa zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení
neskorších predpisov. Nesplnenie povinnosti podľa zákona, súvisiacich právnych predpisov a
podľa tohto VZN je priestupkom na úseku ochrany životného prostredia.

§ 6 Výška poplatku
1) Pre stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším
ako 0,3 MW sú poplatky určené nasledovne:
Poplatok za malé zdroje znečisťovania ovzdušia spaľujúce pevné palivá, za 1 tonu, resp. 1m3
paliva aj začatú:
 uhoľné brikety – 5,00 €/rok
 hnedé uhlie – 9,00 €/rok
 čierne uhlie - 6,00 €/rok
 koks – 4,00 €/rok
 drevo – 2,00 €/rok
2) Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré používajú zemný plyn sa nespoplatňujú.
3) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci.
4) Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce.
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§7
Pokuty
Za nesplnenie povinností uvedených v § 4 VZN a povinností určených v rozhodnutí Obce Kendice
môže byť uložená pokuta prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania do výšky 663,87,- €.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa obec o porušení povinnosti dozvedela,
najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení
pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1) a
2), a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené obcou možno uložiť pokutu až
do dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odsekoch 1) a 2) a môže nariadiť obmedzenie
alebo zastavenie prevádzky malého zdroja.
Pokuty sú príjmom obce.
§8
Záverečné ustanovenia
Týmto VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa ruší VZN zo dňa
27.3.2009.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Kendice

na svojom zasadnutí dňa 31.3.2017 uznesením č. 28/2017.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa schválenia.
Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa: 31.3.2017
Všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené dňa: 15.4.2017

Jozef Hlavatý
starosta obce

