Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení a na základe § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v platnom znení vydáva pre územie obce Dubová toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 48
O poplatku za znečisťovanie ovzdušia
Predmet úpravy
§1
1. Toto nariadenie ozrejmuje základné pojmy, práva a povinnosti obce, prevádzkovateľov
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Dubová, upravuje náležitosti
oznámenia, určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovaním malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „poplatok“).
2. Toto nariadenie tiež vymedzuje zdroje znečisťovania, prevádzkovateľom ktorých poplatok
nebude uložený.
Základné pojmy
§2
1. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo prevádzkovať
alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.
2. 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, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené
osobitným predpisom.
3. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sa v zmysle platných právnych predpisov
a Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky č. 410/2012 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší, rozumie stacionárny zdroj, ktorým je ostatný technologický celok, 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 alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.
Práva a povinnosti obce Dubová
§3
1. Obec Dubová v prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia:
a) sa podieľa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania
vzdušia,
c) vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane
ich zmien a na ich užívanie, súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny
technologických zariadení malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich
užívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách, inštaláciu malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha
stavebnému konaniu,

d) uloží prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia opatrenia na nápravu,
ak neplní povinnosti ustanovené mu zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi
v oblasti ochrany ovzdušia,
e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia pokuty,
f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja znečisťovania
ovzdušia,
g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov,
h) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia,
i) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ak sa prevádzkuje
bez súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa platných právnych predpisov.
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
§4
1. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať malé zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade s
dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou Dubová,
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce Dubová 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 Dubová alebo inšpekciou,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať okresnému úradu, príslušnému
odboru životného prostredia 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 malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia,
g) podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku
stacionárneho zdroja a predkladať obci Dubová potrebné podklady.
2. Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické
osoby – podnikateľov.
Poplatková povinnosť
§5
Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje znečisťovania ovzdušia sa vzťahuje na právnické
osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania
ovzdušia na území obce Dubová.
Vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, za ktoré sa poplatok nebude
vyrubovať a na ktoré sa nevťahuje oznamovacia povinnosť
§6
1. Poplatok sa nevyrubuje a oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov
malých zdrojov umiestnených v:

a) bytoch, rodinných domoch a stavbách určených na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa
tieto nevyužívajú na podnikanie,
b) objektoch vo vlastníctve obce a právnických osôb ňou založených alebo zriadených,
c) predškolských, školských, zdravotníckych, sociálnych, cirkevných a charitatívnych
zariadeniach.
2. Poplatok sa ďalej nevyrubuje a oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na všetky druhy
krbov, bazénov a sáun, bez ohľadu na ich umiestnenie.
Oznamovacia povinnosť
§7
1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý je právnickou alebo
fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je povinný oznámiť každoročne do 15.
februára kalendárneho roka obci Dubová všetky údaje potrebné na zistenie množstva a
škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý kalendárny rok
v súlade so zákonom č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom
znení.
2. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť do 15
kalendárnych dní na Obecnom úrade Dubová začiatok a ukončenie prevádzkovania
malého zdroja znečisťovania ovzdušia a ostatné zmeny, ako zmena druhu paliva, emisií,
zmena prevádzkovateľa a pod.
3. Oznámenie prevádzkovateľa o malom zdroji znečisťovania ovzdušia musí obsahovať tieto
údaje:
a) názov a sídlo prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
b) druh malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
c) umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
d) údaje o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia (napr. množstvo spotrebovaného
paliva za uplynulý rok, výkon zdroja, počet zvierat, množstvo znečisťujúcej látky, veľkosť
plochy).
Výška poplatku
§8
1. Obec Dubová preskúma údaje uvedené v oznámení podľa § 7 tohto nariadenia a vydá
rozhodnutie, v ktorom určí poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania
ovzdušia za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom kalendárnom roku, ako aj ďalšie
podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja
znečisťovania ovzdušia.
2. Výška poplatku sa stanovuje za každý jeden malý zdroj znečisťovania ovzdušia na základe
druhu paliva a výkonu zariadenia.
3. Plynné palivá a tuhé palivá (drevo, drevná štiepka, drevené brikety):
a) od 0 do 50 kW 10 € /rok,
b) od 51 do 100 kW 15 €/rok,
c) od 101 do 200 kW 20 €/rok,
d) od 201 do 300 kW 25 €/rok.
4. Kvapalné palivá (ľahký vykurovací olej, nafta) a tuhé palivá (uhlie, koks, uhoľné brikety):
a) od 0 do 50 kW 50 €/rok,
b) od 51 do 100 kW 100 €/rok,

c) od 101 do 200 kW 150 €/rok,
d) od 201 do 300 kW 200 €/rok.
5. Výška poplatku za technologické zdroje znečisťovania ovzdušia je stanovená podľa účelu
za jedno zariadenie nasledovne: 50 €/rok - technologické celky, plochy, na ktorých sa
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín,
produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti, ak nie sú súčasťou veľkého alebo
stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.
6. Výška poplatku pre veľkochov hospodárskych zvierat je stanovená podľa druhu zvierat a
projektovaného počtu chovných miest nasledovne:
a) ošípané s hmotnosťou nad 30 kg, 1 ks: 1,33 €/ks/rok,
b) hydina 1 ks: 0,13 €/ks/rok,
c) hovädzí dobytok 1 ks: 3,33 €/ks/rok,
d) ovce 1 ks: 0,33 €/ks/rok,
f) kone 1 ks: 2,22 €/ks/rok,
g) kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá 1 ks: 0,44 €/ks/rok.
7. Poplatok sa platí jednorazovo, vždy najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia obce Dubová o určení výšky poplatkov.
8. Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú príjmom
rozpočtu obce Dubová. Použitie poplatkov obcou Dubová je účelovo viazané na ochranu
životného prostredia.
Kontrolná činnosť a sankcie
§9
1. Kontrolu plnenia tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a) príslušní zamestnanci obce,
b) iné osoby s písomným poverením obce (starostu).
2. Pri nesplnení povinností uložených týmto nariadením alebo platnými právnymi predpismi
sa pri ukladaní sankcií bude postupovať v súlade s ustanovením § 8 zákona č. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení.
Záverečné ustanovenie
§ 10
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce
Dubová v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 23.6.2016 na rokovaní OZ
Dubová.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia na
úradnej tabuli obce Dubová.

____________________________________
Ľudovít Ružička
starosta obce Dubová

