VZN o ochrane ovzdušia na území mesta Moldava nad Bodvou

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE X/2008
MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
v meste Moldava nad Bodvou

číslo: 66
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou vydáva podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR
č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)
Všeobecne záväzné nariadenie
o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je využiť zákonmi určené
kompetencie mesta pri ochrane čistoty ovzdušia a teda aj životného prostredia a v konečnom
dôsledku pôsobiť na ochranu zdravia obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou.
2.

Toto VZN podrobnejšie upravuje povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na
podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len MZZO) v
katastrálnom území mesta Moldava nad Bodvou pri ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi
látkami.

3. Toto VZN určuje tiež spôsob spoplatnenia a spôsob určenia výšky poplatkov za
znečisťovanie ovzdušia pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré
prevádzkujú MZZO.
§2
Základné pojmy
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 *1/.
2. Zdroj znečisťovania ovzdušia je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a
produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo
úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje
alebo môže znečisťovať ovzdušie (ďalej len "stacionárny zdroj")., vymedzený je ako súhrn
všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku *2/.
3. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia:
a) sú ostatné technologické celky, ktoré v zmysle ustanovení § 3 ods. 2 zákona č.478/2002
Z. z. a § 2 ods.2 Vyhlášky MŽP SR č.706/2002 nepatria do kategórie veľkých a stredných
zdrojov
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b) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným
menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, ak nie sú súčasťou veľkého alebo
stredného zdroja.
4. Prevádzkovateľom MZZO je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť
prevádzkovať MZZO *3/.
5.

Pri pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia, o začlenení a
jeho kategorizácii rozhodne Obvodný úrad životného prostredia *4/.
*1/ § 2 písm. b) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší)
*2/ § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší)
*3/ § 2 písm. p) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší)
*4/ § 3 ods. 3 č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší)

§3
Oprávnenia a povinnosti mesta
V súlade s ustanovením § 34 ods.1 zákona č.478/2002 mesto v prenesenom výkone štátnej
správy vo veciach ochrany ovzdušia
a) vydáva súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich
zmien na ich užívanie,
b) vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických
zariadení MZZO, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
c) vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý ministerstvo
uverejňuje vo vestníku,
d) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov MZZO,
e) ukladá prevádzkovateľom MZZO opatrenia na nápravu,
f) ukladá prevádzkovateľom MZZO pokuty,
g) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie MZZO,
h) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZZO,
ch) môže určiť podmienky prevádzkovania MZZO,
i) všeobecne záväzným nariadením môže ustanoviť zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov,
j) vydáva súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých
zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému
konaniu,
k) nariaďuje zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu.
§4
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
1. Prevádzkovatelia MZZO na území mesta Moldava nad Bodvou sú povinní *5/:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať malé zdroje znečisťovania v súlade s
dokumentáciou a s podmienkami určenými mestom,
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a mesta alebo týmito orgánmi povereným
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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 mestom alebo inšpekciou,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať obvodnému úradu životného
prostredia údaje, ktorých rozsah ustanoví vykonávací predpis, a na požiadanie
poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany
ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,
e) neprekročiť tmavosť dymu,
f) v zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené výrobcom
zariadení, prípadne uvedené v schválenom súbore technicko - prevádzkových
parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov
alebo uvedené v súhlase orgánu ochrany ovzdušia *6/.
2. Povinnosti podľa ods.1 písm.a) a c) tohto VZN sa nevzťahujú na prevádzkovateľov MZZO
akými sú lokálne kúreniská umiestnené v bytoch a stavbách pre individuálnu rekreáciu.
3. Tieto povinnosti sa vzťahujú len na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi
*7/.
*5/ § 20 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší)
*6/ § 18 ods. 2 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší)
*7/ § 20 ods. 2 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší)

§5
Oznamovacia povinnosť
1. Prevádzkovateľ MZZO, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie, je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára Mestu Moldava nad
Bodvou údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypúšťaných
do ovzdušia za uplynulý rok, *8/ t.j.
Energetické zdroje ( kotolne ): najmä
a) príkon prevádzkovaného zdroja
b) druh používaného paliva
c) množstvo spotrebovaného paliva
d) počet prevádzkových hodín
Technologické celky: najmä
a) druh technológie
b) množstvo spotrebovaného materiálu ( t, m3 )
c) množstvo výrobkov ( ks, t, m3 )
d) počet prevádzkových hodín
Oznámenie ďalej musí obsahovať najmä : názov, adresu prevádzkovateľa a IČO.
2.

Prevádzkovateľ MZZO je povinný písomne oznámiť do 15 dní na Mestský úrad Moldava
nad Bodvou začiatok a ukončenie prevádzkovania MZZO a ostatné zmeny, ako zmena
druhu paliva, emisií, zmena prevádzkovateľa a pod.
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*8/ § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

§6
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto nariadenia, v súlade s § 1 ods.1 zákona
č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, platia právnické a fyzické osoby,
ktoré prevádzkujú MZZO na území mesta Moldava nad Bodvou.
Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednom meste *9/.
2. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje
malý zdroj znečisťovania ovzdušia, rozhoduje mesto *10/.
3. Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou
sumou do výšky 20 000 Sk na základe údajov oznámených podľa § 5 tohto VZN, úmerne k
množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z
ktorých znečisťujúce látky vznikajú *11/. Kritériá pre určovanie výšky poplatku sú uvedené
v prílohe č.1 tohto VZN.
4. Poplatok sa platí jednorázovo vždy najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia primátora mesta o určení výšky poplatkov *12/. Ak dôjde v
priebehu roka k zrušeniu MZZO, poplatok sa dopočíta za dobu prevádzkovania do zrušenia
MZZO.
5. Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú príjmom
rozpočtu mesta *13/.
*9/ § 3 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
*10/ § 2 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
*11/ § 3 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
*12/ § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
*13/ § 7 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

§7
Správne konanie, pokuty a sankcie
1. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 5 tohto VZN uloží mesto prevádzkovateľovi
MZZO, v súlade s ustanovením § 8 ods. 3 zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia, pokutu vo výške do 20 000 Sk.
2. Pokutu vo výške od 100 do 100 000 Sk uloží mesto prevádzkovateľovi MZZO, v súlade s
ustanovením § 38 ods. 6 zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší, za prevádzkovanie MZZO v
rozpore s ustanovením § 3 písm. c) a j) a za porušenie ustanovenia § 4, ods. 1, písm.a), c) ,e)
a f) tohto VZN.
3. Pokutu vo výške od 500 do 10 000 Sk uloží mesto prevádzkovateľovi MZZO za porušenie
ustanovenia § 4, ods. 1, písm.b) a d) tohto VZN.
4. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa mesto o porušení povinnosti
dozvedelo, najneskôr do troch rokov od porušenia povinnosti *14/.
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5. Pokuty platené prevádzkovateľom MZZO sú príjmom rozpočtu mesta *15/.
*14/ § 8 ods.4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
*15/ § 8 ods.5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

§8
Oslobodenie od poplatku
Od poplatku sú oslobodené:
a) MZZO akými sú lokálne kúreniská umiestnené v bytoch a stavbách na
individuálnu rekreáciu.
b) MZZO príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je
Mesto Moldava nad Bodvou.
c) MZZO, ktorých prevádzkovateľom je škola alebo školské zariadenie v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava nad Bodvou.
§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Proti rozhodnutiu primátora mesta, vydaného v súlade s týmto VZN, sa môže
prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania odvolať najneskôr do 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia na Obvodnom úrade životného prostredia v Košiciach
prostredníctvom Mestského úradu v Moldave nad Bodvou.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Moldave
nad Bodvou, dňa 8. 2. 2008 uznesením č.11/MZ/2008
Na úradnej tabuli bolo vyvesené od 22.1.2008 do 8. 2. 2008 a účinnosť nadobúda od
24.2.2008
3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie mesta č. 8 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania.
Ing. István Zachariaš
Primátor mesta
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Príloha č.1
Postup
pre stanovenie výšky poplatkov pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia na území mesta Moldava nad Bodvou
Výška základného poplatku sa určuje podľa množstva spotrebovaného paliva za hodnotený rok:
Tuhé palivo
hnedé uhlie
čierne uhlie
koks
0,01 - 10 ton
4 000,- Sk
3 000,- Sk
2 000,- Sk
11 - 20 ton
8 000,- Sk
6 000,- Sk
5 000,- Sk
21 - 40 ton
10 000,- Sk
9 000,- Sk
7 000,- Sk
41 - 60 ton
15 000,- Sk
12 000,- Sk
10 000,- Sk
61 a viac ton
20 000,- Sk
15 000,- Sk
12 000,- Sk
Kvapalné palivo
0,001 - 3 tony
4 - 6 ton
7 - 10 ton
11 a viac

5 000,- Sk
10 000,- Sk
15 000,- Sk
20 000,- Sk

Plynné palivo
1,0 - 2 500 m3
2 501 - 5 000 m3
5 001 - 10 000 m3
10 001 - 20 000 m3
20 001 - 25 000 m3
25 001 - 30 000 m3
30 001 - 35 000 m3
35 001 - 40 000 m3
40 001 - 45 000 m3
45 001 - 50 000 m3
50 001 a viac m3

1 000,- Sk
2 000,- Sk
3 000,- Sk
4 000,- Sk
5 000,- Sk
6 000,- Sk
7 000,- Sk
8 000,- Sk
9 000,- Sk
10 000,- Sk
15 000,- Sk

Výška poplatku za samostatné skládky palív a sypkých stavebných hmôt:
Druh skladovaného materiálu
Plocha skládky v m2 tuhé palivo okrem dreva stavebný materiál
1,0 - 100
4000,- Sk
1500,- Sk
101 - 250
8000,- Sk
2000,- Sk
251 - 500
10 000,- Sk
4000,- Sk
501 a viac
15 000,- Sk
8000,- Sk
Kombinované zdroje vykurovania: 10 000,- Sk
Výška poplatku pre iné technologické celky sa určí podľa § 6 ods.3 tohto VZN.
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Dôvodová správa
k navrhovanému VZN Mesta Moldava nad Bodvou
o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
Účelom tohto VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami je využiť zákonmi 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)/ určené kompetencie mesta pri ochrane
čistoty ovzdušia a teda aj životného prostredia a v konečnom dôsledku pôsobiť na zdravie
obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou. Nakoľko došlo k zmene a doplneniu vyššie uvedených
zákonov toto navrhované VZN podrobnejšie upravuje povinnosti právnických a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia v katastrálnom
území mesta Moldava nad Bodvou.
Toto navrhované VZN Mesta určuje tiež spôsob spoplatnenia a spôsob určenia výšky poplatkov za
znečisťovanie ovzdušia pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú
malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Poplatok prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 20 000,- Sk na
základe údajov oznámených každoročne do 15.februára mestu. Oproti pôvodnému VZN č. 8 sa
v novo navrhovanom VZN upravuje výška poplatkov. K zvýšeniu poplatkov pre jednotlivé MZZO
je potrebné pristúpiť z dôvodu, aby nedochádzalo v budúcnosti k zvýšenému znečisťovaniu
ovzdušia vo vzťahu k druhu a množstvu spotrebovaného paliva za jednotlivé roky a následne k
zvýšeniu množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia. Novo navrhovaná výška
poplatkov je odstupňovaná v závislosti od druhu, kvalitatívnych ukazovateľov palív ako aj od
množstva paliva použitého za príslušný kalendárny rok. Výška poplatku pre iné technologické celky
je tak isto stanovená maximálnou čiastkou do výšky 20 000,- Sk danou zákonom.
Pomôcka pre prepočet merných jednotiek :
Palivo

Výhrevnosť (MJ/KG)

Nafta
Benzín
Zemný plyn
Bioplyn
Propán – bután

41,8
43,5
46,35
42,8
45,8

Merná hmotnosť
(kg/m3 )
720
840
0,73
0,96
2,06

Oktánové číslo
40 – 55
90 - 98
120
100 – 110
100

Ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov sú :
Potravinárska malovýroba ( pekárne, udiarne, mlyny )
Poľnohospodárska malovýroba ( výkrm zvierat )
Priemyselná výroba ( výroba betónu , lakovne )
Spracovanie dreva s projektovanou kapacitou do 20 m3/deň
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OZNÁMENIE ÚDAJOV
PRE URČENIE VÝŠKY POPLATKU ZA ZNEČISTENIE OVZDUŠIA
na rok …… podľa skutočnosti roku ………..
( § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 )
Všeobecné údaje prevádzkovateľa znečisťovania ovzdušia
Názov prevádzkovateľa :
Adresa prevádzkovateľa :
IČO :
Číslo telefónu :
Bankové spojenie :
Druh malého zdroja znečistenia :
Palivo :
Údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
………………………………………………………………………..
Ukazovatele
Adresa zdroja
Príkon zdroja
Výkon zdroja
Spotreba paliva
Stav merača k 31.12.
Stav merača k 1.1.
Počet prevádzkových hodín
Výška komína
Počet kotlov

Merná jedn.

údaj

kW
kW
M3.rok-1
h.rok-1
h.rok-1
h.rok-1

Kvalitativne ukazovatele paliva
Druh paliva

Množstvo v ( t, m3 )

V ………………………………..
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