Obecné zastupiteľstvo v Nandraži podľa § 11 ods. 4 písm. g), § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 5 zákona NR SR č.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nandraž
č. 1/2013
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia
na území Obce Nandraž
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie):
(1) vymedzuje základné pojmy, práva a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia na území Obce Nandraž,
(2) vymedzuje podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania na území Obce Nandraž, upravuje
náležitosti oznámenia podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia a určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za
znečisťovanie ovzdušia,
(3) vyčleňuje malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nebude
vyrubovať,
(4) vyčleňuje malé zdroje znečisťovania ovzdušia, na ktorých sa nevzťahuje
oznamovacia povinnosť vyplývajúca z § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
§2
ZÁKLADNÉ POJMY
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
(1) Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo
nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí
alebo životné prostredie.
(2) Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je definovaný vo Vyhláške Ministerstva
pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 356/2010 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší ( vyhláška).
Vo všeobecnosti platí čo nie je stredný alebo veľký zdroj znečisťovania je malý zdroj
znečisťovania. Príklady malých zdrojov znečisťovania ovzdušia:
- Energetické zdroje s príkonom do 300 KW ( krby, pece, kotle )
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- Čistiarne komunálnych odpadových vôd do 5000 EO
- Spracovanie dreva do 50 m3 za deň
- Veľkochov ošípaných s hmotnosťou nad 30 kg do 500 ks
- Veľkochov hydiny do 5000 ks
- Veľkochov HD do 200 ks
- Veľkochov oviec do 2000 ks
V pochybnostiach o vymedzení zdroja rozhoduje Obvodný úrad životného
prostredia.
(3) Zoznam znečisťujúcich látok, kategorizáciu zdrojov znečisťovania obsahuje
osobitná právna úprava.
(4) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania (ďalej len „prevádzkovateľ") sa
rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo alebo možnosť
prevádzkovať tento zdroj na území obce Nandraž. Taktiež je ním fyzická alebo
právnická osoba, ktorá nespadá do režimu a kategórie veľkých a stredných
zdrojov znečisťovania ovzdušia, po zohľadnení hore uvedených skutočností.
§3
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV
MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú povinní:
a)

uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou
a s podmienkami určenými obcou v zmysle platných právnych predpisov,
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným
osobám ku zdrojom znečisťovania za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok
a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,
c) bezodkladne odstraňovať nebezpečné stavy v prevádzke malých zdrojov znečisťovania
ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť včas potrebné opatrenia na predchádzanie havárií,
d) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou v zmysle platných
právnych predpisov,
e) oznámiť každoročne do 15. februára Obci Nandraž za každý malý zdroj 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 (tlačivo pre oznámenie je neoddeliteľnou súčasťou tohto
nariadenia).
Prevádzkovateľ je povinný v oznámení uviesť:
1) označenie prevádzkovateľa, t. j. obchodné meno, sídlo, IČO,
2) označenie všetkých prevádzok – jej názvy a sídla (do jedného podania),
3) charakteristiku zdroja znečisťovania (§ 2 ods. 2):
- 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,
f) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať Obvodnému úradu
životného prostredia ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje
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potrebné na zisťovanie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito
orgánmi povereným právnickým osobám,
g) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu
h) platiť ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade s rozhodnutím vydaným
obcou Nandraž,
i) oznámiť Obci Nandraž zánik alebo ukončenie prevádzkovania malého zdroja, a to
písomne do 15 dní,
(2) Povinnosti podľa ods. 1 písm. b) a e) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické
osoby, ktoré sú podnikateľmi.
§4
SPRÁVCA POPLATKU
(1) Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania je Obec Nandraž.
(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. 71/1961 Zb.
o správnom konaní a zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov.
POPLATKOVÁ POVINNOSŤ
§5
(1) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia sú povinné platiť právnické a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia za
podmienok stanovených v zákone č. 401/1998 Z. z. a v tomto nariadení.
(2) Pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja je pôvodný prevádzkovateľ povinný
zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia
v predchádzajúcom kalendárnom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia
v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom malý zdroj prevádzkoval, než došlo
k zmene prevádzkovateľa malého zdroja. Pôvodný prevádzkovateľ súčasne oznámi aj
dátum zmeny a názov nového malého zdroja.
(3) Pri zániku malého zdroja znečisťovania je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem
poplatku určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok určený za toto
obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku
malého zdroja.
Za týmto účelom je takýto prevádzkovateľ povinný oznámiť zánik malého zdroja
znečisťovania do 15 dní na Obecný úrad Nandraž.

§6
VÝŠKA POPLATKU
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(1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa pre každý zdroj
určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do 663,80 € na základe oznámených
údajov, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo
spotreby množstva látky, z ktorej vypúšťané látky vznikajú:
a) Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív sú
súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,05 MW do 0,3 MW (výška poplatku
úmerná spotrebe palív). Výpočet: spotreba paliva x poplatok:

DRUH PALIVA
Tuhé palivo
- hnedé uhlie
- čierne uhlie, koks, brikety
- drevo, drevené brikety
- iné tuhé palivo
Kvapalné palivo
- nafta
- ľahký vykurovací olej
- ťažký vykurovací olej
- opotrebované ropné oleje
- iné kvapalné palivo
Plynné palivo
- zemný plyn
- iné plynné palivo

SPOTREBA PALIVA

POPLATOK

Každých i začatých 1 000 kg
Každých i začatých 1 500 kg
Každých i začatých 1 500 kg
Každých i začatých 1 000 kg

8,30 €
8,30 €
8,30 €
8,30 €

Každých i začatých 1 500 kg
Každých i začatých 1 500 kg
Každých i začatých 1 000 kg
Každých i začatých 1 000 kg
Každých i začatých 1 000 kg

8,30 €
11,60 €
11,60 €
14,90 €
8,30 €

Od 1000 m3 - 10 000 m3,
každých i začatých 10 000 m 3

36,50 €
8,30 €
36,50 €
8,30 €

Od 1000 m3 - 10 000 m3,
Každých i začatých 10 000 m3

b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov:
b.1 – potravinárska malovýroba (napr. pekárne, udiarne, poražkárne, mlyny, sušiarne...)
- ročný poplatok 35,00 €
b.2 – poľnohospodárska malovýroba (napr. výkrmne hospodárskych zvierat)
- ročný poplatok 35,00 €
b.3 – priemyselná malovýroba (napr. výroba betónu, malty a iných stavebných
materiálov)
- ročný poplatok 35,00 €
b.4 – malovýroba a služby
b.4.1 – lakovne s projektovou kapacitou do 1 t náterových látok za rok
- ročný poplatok 35,00 €
b.4.2 – spracovanie dreva s projektovou kapacitou do 20 m3 za deň
- ročný poplatok 35,00 €
b.5 – ostatné, pod písm. b1 až b4 neuvedené malovýroby
- ročný poplatok 35,00 €.
c) Plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia, skládky palív surovín, produktov a odpadov:
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Plocha v m2

Prevádzkovanie počas
kalendárneho roka

Ročný poplatok v €

do 200
do 200
do 200
od 200 (vrátane) do 500
od 200 (vrátane) do 500
od 200 (vrátane) do 500
500 a viac
500 a viac

do 100 dní
do 200 dní
rok
do 100 dní
do 200 dní
rok
do 100 dní
do 200 dní

23,20 €
39,80 €
56,40 €
56,40 €
89,60 €
122,80 €
89,60 €
172,60 €

500 a viac

rok

255,60 €

d) Iné stavby, zariadenia a činnosti, vyššie neuvedené, výrazne znečisťujúce ovzdušie –
ročný poplatok 331,90 €.
2) V prípade zmeny prevádzkovateľa alebo zániku zdroja a poplatku stanovenom § 3
ods. 1 písm. b), je poplatok za znečisťovanie ovzdušia priamo úmerný dobe
prevádzkovania v príslušnom roku.
3) Ročný poplatok za každý malý zdroj sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor,
maximálne do výšky 663,80 €.
4) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za
všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce
Nandraž
5) Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce, v osobitných prípadoch, po
zvážení konkrétnych skutočností, stanoviť poplatok odlišne, ako je to vyššie
uvedené.

§7
OSLOBODENIE OD POPLATKOVEJ POVINNOSTI
(1) Povinnosť platiť poplatky sa nevzťahuje na právnické a fyzické osoby –
podnikateľov, prevádzkujúce zdroj znečisťovania na území obce so súhrnným
menovitým tepelným príkonom do 0,05 MW.
(a) Objekty a budovy vo vlastníctve Obce Nandraž, ktoré nie sú prenajaté za účelom
podnikania.
(b) Objekty a budovy vo vlastníctve cirkví, ktoré nie sú prenajaté za účelom podnikania.

§8
PLATENIE POPLATKU
1) Správca poplatku preskúma údaje uvedené v oznámení prevádzkovateľa malého
zdroja znečisťovania a vydá rozhodnutie o určení poplatku, v ktorom určí najmä výšku
5

ročného poplatku a ďalšie podmienky, týkajúce sa poplatkovej
prevádzkovateľa.

povinnosti

(2) Poplatok sa platí jednorázovo:
- do výšky 166,00 € zaplatiť do 15 dní od doručenia rozhodnutia o výške poplatku,
- od 166,00 € do 331,90 € zaplatiť do 30 dní od doručenia rozhodnutia o výške
poplatku,
- od 331,90 € do 663,80 € zaplatiť do 60 dní od doručenia rozhodnutia o výške
poplatku.
(3) Poplatky sú príjmom rozpočtu obce.
(4) Ak prevádzkovateľ malého zdroja nezaplatí v lehote určenej rozhodnutím, je povinný
zaplatiť Obci Nandraž za každý aj začatý týždeň omeškania penále vo výške 0,05 %
zo sumy, ktorú bol povinný zaplatiť.
§9
SANKCIE
(1) Za nesplnenie oznamovacej povinnosti môže uložiť starosta obce prevádzkovateľovi
pokutu do výšky 663,80 €.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa obec o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tohto nariadenia.
§ 10
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Poplatky, sankcie a pokuty sú príjmom rozpočtu obce. Použitie poplatkov je účelovo
viazané na ochranu životného prostredia mesta a na zabezpečenie výkonu úloh štátnej
správy ochrany ovzdušia, prenesených na obec.
(2) Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje na zákon č. 401/1998
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a zákon č.
478/2002 Z. z.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Nandraž bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Nandraži dňa 25.09.2013, uznesením číslo: 122/2013, a nadobúda
účinnosť dňom 15.10.2013.
(4) Akékoľvek zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
V Nandraži dňa 02.09.2013

Ing. Marian Laciak
starosta obce
Vyvesené dňa: 10.09.2013
Zvesené dňa: 14.10.2013
6

príloha: Tlačivo: Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania

Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja
znečisťovania
Adresa zdroja
Prevádzkovateľ zdroja(meno a adresa)
Identifikácia
(IČO, fyzická osoba – podnikateľ, právnická
osoba)
Bankové spojenie
Dátum zahájenia prevádzky
(uvádza sa mesiac a rok)

II. Údaje o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia
A) Prevádzkovateľ malého zdroja uvádza:
Malý zdroj – názov
Typ kotla
Počet
Príkon v kW
Spotreba paliva v kg (tuhé palivo)
m3 (zemný plyn)
Kvapalné palivo v kg
Poznámka
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B) Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov a odpadov, plochy, na ktorých sa
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, stavby, zariadenia
a iné činnosti znečisťujúce ovzdušie (napr. manipulácia s uhlím, sypkým materiálom,
obilím, ČOV, výkrm hovädzieho dobytka a ošípaných, výkrm hydiny silážovanie,
senážovanie, čerpacie stanice PHM, poľné a spevnené hnojiská, sklady, skládky –
nádrže močovky, iné zariadenia a pod.) uvádza:
Druh vykonávanej činnosti
Druh manipulovanej, skladovanej látky
(základné a vybrané znečisťujúce látky,
ostatné
znečisťujúce
látky,
ostatné
znečisťujúce tuhé, plynné a pary, pachové
látky)
Druh manipulovanej, skladovanej látky (kg,
t/rok)
Veľkosť manipulovanej plochy

C) Prevádzkovateľ zariadenia ostatných technologických celkov nepatriacich do kategórie
veľkých a stredných zdrojov (napr. lakovne, autoopravovne, pílnice a spracovanie dreva, iná
výroba z ktorej vznikajú znečisťujúce látky a pod.) uvádza:
Kapacita výroby (t/rok, ks/rok).....................................................................................................
Spotreba základných surovín (t/rok).............................................................................................
Druh základných a vybraných znečisťujúcich látok.....................................................................
(tuhé znečisťujúce látky, anorganické a organické plyny a pary)
Hmotnostný tok znečisťujúcich látok (t/rok)................................................................................
Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok.................................................................................
(merania, bilančný výpočet)

V prípade potreby doplňte ďalšie údaje!
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Vydanie súhlasu
pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia
(1) Podľa § 27 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší obec pri prenesenom výkone štátnej
správy v oblasti ochrany ovzdušia vydáva súhlas podľa § 17 ods. 1 písmeno a), c) a f)
(2) Obec vydáva rozhodnutie o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien
a rozhodnutí na ich užívanie, tento súhlas je záväzným stanoviskom v zmysle § 140
písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov. Obec vydáva súhlas na zmeny
používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych
zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po
vykonaných zmenách, ak sa na zmeny nevydá súhlas podľa písmena a) alebo podľa §
18 ods. 1 a 9. Obec vydáva súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do
kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie
nepodlieha stavebnému konaniu.
(3) Žiadosť o vydanie súhlasu pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia sa podáva na
obecnom úrade. Pri podaní žiadosti je určený správny poplatok podľa zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, položka 162 v znení neskorších predpisov za
vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov alebo užívanie stavieb malých
zdrojov 5,00 €, za vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov
znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich
povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu 30,00 €.
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