VZN Mesta H o l í
Mesto H o l í

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Holí .19

ochrana ovzdušia a o poplatkoch za zne is ovanie ovzdušia
prevádzkovate mi malých zdrojov zne is ovania
( úplné znenie)

Schválené d a : 26.05.2003
Uznesenie:
.28/2003
Ú innos :
10.06..2003

Novelizacia:14.04.2004
Uznesenie: . 25/2004
Ú innos : 30.04.2004

Novelizácia:
05.02.2009
Uznesenie :
.3/2009
Vyvesené na úradnej tabuli: 06.02.2009
Ú innos :
20.02.2009
1

Mestské zastupite stvo v Holí i na základe §6 zákona .369/1990 Z.z. O obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v úplnom znení zákona .612 Z.z., v súlade so zákonom
.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dop a zákona .401/1998 Z.z. o poplatkoch
za zne istenie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) vydáva pre
katastrálne územie mesta Holí toto
Všeobecne záväzné nariadenie
o ochrane ovzdušia a poplatkoch za zne is ovanie ovzdušia
prevádzkovate mi malých zdrojov zne istenia.
§1
Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje práva a povinnosti právnických, fyzických
osôb oprávnených na podnikanie prevádzkujúcich malý zdroj zne is ovania ovzdušia na
území mesta Holí .
§2
Základné pojmy
Na ú ely tohto VZN sa rozumie:
1) vonkajším ovzduším okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných
priestoroch ( alej len ovzdušie)
2) zne is ujúcou látkou akáko vek látka vnášaná udskou innos ou priamo alebo
nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže ma škodlivé ú inky na zdravie udí
alebo životné prostredie
3) prevádzkovate om zdroja zne is ovania ovzdušia právnická alebo fyzická osoba
oprávnená na podnikanie, ktorá má právo alebo možnos prevádzkova zdroj
zne is ovania ovzdušia ( alej len zdroj)
4) zdroj
a) technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka
odpadov,
lom alebo iná plocha s možnos ou zaparenia, horenia alebo úletu zne is ujúcich
látok
alebo iná stavba, objekt, zariadenie a innos , ktorá zne is uje alebo môže
zne is ova
ovzdušie ( alej len stacionárny zdroj), vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení
a
inností v rámci funk ného celku a priestorového celku
b) pohyblivé zariadenie so spa ovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktoré
zne is uje ovzdušie ( alej len mobilný zdroj)
5) stacionárne zdroje sa lenia pod a miery vplyvu technologického procesu na ovzdušie
alebo
pod a rozsahu zne istenia ovzdušia na
a) osobitne závažné technologické celky ( alej len ve ký zdroj)

2

b) závažné technologické celky, ak nie sú sú as ou ve kého zdroja ( alej len stredný
zdroj)
c) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie ve kých a stredných zdrojov,
plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobova zne istenie
ovzdušia,
skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a innosti
zne is ujúce
ovzdušie, ak nie sú sú as ou ve kého alebo stredného zdroja ( alej len malý zdroj)
§3
Povinnosti prevádzkovate ov zdrojov
V zariadeniach na spa ovanie palív sa nesmú spa ova iné palivá než ur ené výrobcom
zariadení, prípadne uvedené v súbore technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganiza ných opatrení na zabezpe enie prevádzky zdrojov alebo uvedené v súhlasnom
stanovisku orgánu ovzdušia - mesta pod a §5 tohto VZN.
§4
Povinnosti prevádzkovate ov malých zdrojov
Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní
1) uvádza do prevádzky a prevádzkova zdroje v súlade s dokumentáciou a s
podmienkami
ur enými mestom pod a §5 tohto VZN
2) umožni prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným
osobám ku zdrojom na ú el zistenia množstva zne is ujúcich látok a kontroly zdroja a
jeho prevádzky a predklada im potrebné podklady
3) vykona opatrenia na nápravu uložené mestom pod a §6 tohto VZN
4) vies prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytova okresnému úradu údaje, ktorých
rozsah ustanovuje vykonávací predpis - vyhláška .200/1999 Ministerstva ŽP SR a na
požiadanie poskytova tieto údaje aj alšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia
orgánom ochrany ovzdušia: Ministerstvu ŽP SR, Slovenskej inšpekcii ŽP, Krajskému
úradu v Trnave, Okresnému úradu v Skalici, Mestu Holí alebo týmito orgánmi
povereným osobám.
5) neprekro i tmavos dymu
6) oznámi každoro ne do 15.februára Mestu Holí za každý malý zdroj zne is ovania
ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých zne is ujúce látky vznikajú, a alšie
údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti zne is ujúcich látok vypustených
do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovate och palív
a surovín, po te prevádzkových hodín malého zdroja zne is ovania a o druhu
a ú innosti odlu ovacích zariadení.
7) za zne istenie ovzdušia plati poplatky.
§5
Súhlas orgánu ochrany ovzdušia - mesta
Súhlas orgánu ochrany ovzdušia - mesta je potrebný na
1) vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí
na ich užívanie
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2) vykonávanie inností uvedených v zozname, ktorý ministerstvo uverej uje vo
vestníku Ministerstva ŽP SR.
3) zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých
zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách
§6
Oprávnenie a povinnosti orgánu ochrany ovzdušia
Prevádzkovate ovi stacionárneho zdroja, ktorý neplní povinnosti ustanovené zákonom a
všeobecne právne predpisy upravujúce ochranu ovzdušia mesto uloží opatrenia na nápravu.
§7
Poplatková povinnos
1) Poplatok prevádzkovate a malého zdroja zne istenia sa ur uje ro nou paušálnou sumou
do výšky 663,87 eura úmerne pod a jeho ve kosti a škodlivosti vypúš aných látok, alebo
pod a spotreby množstva látky, z ktorej zne is ujúce látky vznikajú.
2) Výška poplatku prevádzkovate ov malého zdroja zne istenia, ktorý za uplynulé obdobie
spálil
a) tuhé palivo
-

od 0
- do 2,5 t..................................................33,20 eur
od 2,5 t - do 5 t................................................... 66,40 eur
od 5 t - do 8 t................................................... 332 eur
nad 8 t ................................................................ 663,87 eur

b) zemný plyn
- od 15.000 m3 - do 30.000m3 ...............................
- od 30.000 m3 - do 45.000m3 ...............................

16,60 eur
33.20 eur

c) drevo (bez oh adu na množstvo) ...................... 33,20 eur
d) v ostatných prípadoch použitého paliva sa výška poplatku ur uje paušálnou sumou
166 eur
3) Mesto Holí ako orgán ochrany ovzdušia je oprávnené vymedzi malé zdroje zne istenia,
ktorým poplatok nebude vyrúbený. Od poplatkov sú oslobodení prevádzkovatelia malých
zdrojov zne istenia:
a) ak spa uje do 15.000 m3 zemného plynu ro ne
b) po dobu 3 rokov, ak na jeho zariadení došlo k prechodu z hnedého uhlia, koksu,
ažkého vykurovacieho oleja alebo nafty na zemný plyn
c) fyzické osoby oprávnené na podnikanie, používajúce na vykurovanie objektov,
ktoré slúžia na podnikate skú innos zdroj, z ktorého je vykurovaný aj objekt
bývania (plocha využívaná na podnikanie však
nesmie presahova 50%
vykurovacích obytných plôch)
d) ak spa uje drevené palivové brikety
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4) Prevádzkovate om malých zdrojov zne is ovania ovzdušia (právnickým osobám,
fyzickým osobám oprávnených na podnikanie ), ktoré nemajú možnos napojenia sa na
uš achtilé vykurovacie médium (plyn, elektrina) stanovuje za zne is ovanie ovzdušia
paušálny poplatok 66,40 eur bez oh adu na množstvo spotrebovaného paliva ro ne.
5) Poplatky sú príjmom rozpo tu mesta.
§8
Pokuty
1) Pokutu od 3,31 eura do 3 319,39 eura uloží mesto prevádzkovate ovi malého zdroja, ak
poruší povinnosti ustanovené v §3 a §4 odst. 1, odst. 3, odst. 5 alebo ak vykonáva innos
pod a §5 odst.2 tohto VZN bez súhlasu mesta ako orgánu ochrany ovzdušia .
2) Pokutu do 3 31,93 eur uloží mesto prevádzkovate ovi malého zdroja, ak poruší
povinnosti ustanovené v §4 odst.2 a odst. 4 tohto VZN.
3) Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo d a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o
uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená
pod a odsekov 1 a 2, a prevádzkovate nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené
mestom, mesto
uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v
odsekoch 1 a 2 a môže nariadi obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja.
4) Pokuty uložené mestom vo veciach ochrany ovzdušia sú príjmom mesta.
§9
Zrušovacie ustanovenie
Ruší sa VZN o ochrane životného prostredia .17/1994 schválené uznesením MsZ v Holí i
.51/1995 d a 6.6.1995, ktoré v I. asti riešilo problematiku komunálneho odpadu (nahradené
VZN o zbere, preprave a zneškod ovaní komunálneho odpadu ú inného od 1.1.2002) a v II.
asti pojednávalo o poplatkoch za zne is ovanie ovzdušia v zmysle Doplnku .1, ktorý bol
schválený uznesením .6/2000 d a 2.3.2000.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupite stvom v Holí i d a
26.05.2003 uznesením .28/2003
Vyvesené na úradnej tabuli od 27.05.2003 do 9.06.2003
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú innos d a 10.06.2004

V Holí i, d a6.02.2009

Zdenko ambal
primátor mesta
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