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N á v r h   n a   u z n e s e n i     e  

Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch 

schvaľuje

Všeobecne  záväzného  nariadenia  č.  51/2011  o ochrane  ovzdušia 
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na 
území obce Kocurany uznesením č. 280/3/2011 písm. f).

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Kocurany dňa: 15.03.2011
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kocurany dňa:31.03.2011
VZN nadobúda účinnosť dňa:15.04.2011

                         .................................................
   Spracoval



          
         Obec Kocurany VZN č. 51/2011

Všeobecne záväzné nariadenie obce
č.  51/2011

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania na území obce Kocurany

Obecné zastupiteľstvo  v obci  Kocurany v zmysle  § 6 zákona č.  369/1990 Zb.  o obecnom 
zriadení  v znení  neskorších  predpisov,  v súlade  so  zákonom č.  137/2010  Z.  z.  o ovzduší 



a zákonom  č.  401/1998  Z.  z.  o poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia  vydáva  pre  obec 
Kocurany toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kocurany  č. 51/2011
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania na území obce Kocurany

Článok 1
Predmet úpravy

1. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  (ďalej  len  „nariadenie“)  upravuje  cieľ  v kvalite 
ovzdušia, hodnotenie kvality ovzdušia a informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia, práva 
a povinnosti  osôb  pri  ochrane  ovzdušia  pred  vnášaním  znečisťujúcich  látok  ľudskou 
činnosťou  a pri  obmedzovaní  príčin  a zmierňovaní  následkov  znečisťovania  ovzdušia, 
v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší vymedzuje pojmy a stanovuje povinnosti 
prevádzkovateľov  malých  zdrojov  znečisťovania  ovzdušia  a zákona  č.  401/1998  Z.  z. 
o poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia  určuje  výšku  poplatkov  za  znečisťovanie 
ovzdušia na území obce Kocurany.

Článok 2
Základné pojmy

1. 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, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným 
predpisom. 

2. Malý  zdroj  znečisťovania  ovzdušia  je  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  –  zariadenia  na 
spaľovanie palív s tepelným príkonom 0,3 MW.

3. Prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo prevádzkovať a 
riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia. 

Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

1. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní: 
a) uvádzať  do  prevádzky  a  prevádzkovať  stacionárne  zdroje  v  súlade  s 
dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 
Z. z. o ovzduší,
b) umožniť  prístup  zamestnancom obce  alebo  osobám poverených  obcou   ku 
stacionárnym  zdrojom  na  účel  zistenia  množstva  znečisťujúcich  látok  a  kontroly 
stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,

d) viesť  prevádzkovú  evidenciu  o  stacionárnych  zdrojoch  a  na  požiadanie 
poskytovať  Obvodnému úradu životného prostredia ustanovené údaje  aj ďalšie údaje 
potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia  alebo týmito orgánmi 
povereným právnickým osobám,



e)  neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu.
2. Povinnosti podľa ods. 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické 

osoby – podnikateľov. 

Článok 4
Práva a povinnosti obce Kocurany

Obec Kocurany sa pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia.
1. Podieľa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu.
2. Kontroluje  dodržiavanie  povinností  prevádzkovateľov malých  zdrojov prostredníctvom 

zamestnancov obce alebo obcou poverených osôb. 
3. Vydáva súhlas pre malé zdroje podľa §17 ods.1 písm. a) c) a f) zákona č. 137/2010 Z. z. 

formou záväzného stanoviska, pričom si môže určiť podmienky prevádzkovania malého 
zdroja.

4. Uloží  prevádzkovateľovi  malého  zdroja  opatrenia  na  nápravu  ,  ak  neplní  povinnosti 
ustanovené zákonom č. 137/2010 a týmto  všeobecne záväzným nariadením.  

5. Ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty.
6. Môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja.
7. Môže ustanoviť iným ako týmto všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením   

prevádzky mobilných zdrojov.
8. Určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov.
9. Nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja znečisťovania, ak sa prevádzkuje bez súhlasu 

obce Kocurany. 

Článok 5
Platenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

1. Poplatok  za  znečisťovanie  ovzdušia  platia  právnické  a  fyzické  osoby  oprávnené  na 
podnikanie,  ktoré  prevádzkujú  malé  zdroje  znečisťovania  ovzdušia  za  podmienok 
ustanovených v zákone. 

2. O výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia rozhoduje obec Kocurany; ročný poplatok 
prevádzkovateľa  malého  zdroja  pozostáva  zo  súčtu  poplatkov  za  všetky  ním 
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce Kocurany 

3. Poplatok sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 € 
na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998 Z. z. úmerne k 
množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, 
z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. 

4. Pre stanovenie výšky poplatku je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania povinný 
oznámiť za uplynulý rok každoročne do 15. februára obci Kocurany za každý malý zdroj 
znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. 

5. Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na 
a) malé  zdroje  znečisťovania  ovzdušia,  ktoré  prevádzkuje  obec  Kocurany  a 
organizácie , ktorých je zriaďovateľom, 
b) malé zdroje znečisťovania ovzdušia zdravotníckych a školských zariadení, 
c) sociálne  a  charitatívne  organizácie,  ktoré  požiadajú  o  vyčlenenie  malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich žiadosť bude schválená obcou Kocurany,
d) malé zdroje znečisťovania ovzdušia s výkonom do 50 kW, ktoré prevádzkujú 
fyzické  osoby,  ak  sa  tieto  malé  zdroje  pravidelne  nepoužívajú  na  podnikateľskú 
činnosť.

Článok 6



Výška poplatkov

Pre stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW sú 
poplatky nasledovné: 

a) poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia spaľujúci pevné palivo , pričom sa 
spoplatňuje každá spotrebovaná tona – aj začatá 

 pevné palivo 
 drevo, drevná hmota – 2,- €/ t 
 hnedé uhlie 8,- €/t 
 čierne uhlie 6,- €/t 
 koks 5,- €/t 

b) poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia spaľujúci kvapalné palivo , pričom sa 
spoplatňuje každá spotrebovaná tona – aj začatá 

 kvapalné palivo 
 ľahký vykurovací olej 5,- €/t 
 ťažký vykurovací olej 8,- €/t 
 nafta 2 €/t 

c) poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia spaľujúci plynné palivo 
 plynné palivo 
 zemný plyn 0,5 €/1000 m3 

Článok 7
Vyrubenie a platenie poplatku

1. Obec  Kocurany  po  preskúmaní  údajov  uvedených  v  oznámení  od  prevádzkovateľov 
malých  zdrojov  a  na  základe  ohláseného  množstva  spotreby  palív  vydá  rozhodnutie, 
ktorým určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia. 

2. Poplatok je splatný v celej výške do 15 dní od doručenia rozhodnutia o výške poplatku. 
3. Poplatky sú príjmom rozpočtu obce Kocurany. 

Článok 8
Pokuty

1. Za nesplnenie  povinností  uvedených  v  čl.  3  ods.1  písm.  a),  b),  c),  d),  e)  uloží  obec 
Kocurany pokutu vo výške do 3 320,- €. 

2. Za nesplnenie povinností uvedených v čl.  5 ods. 4 a povinností určených rozhodnutím 
obcou Kocurany, uloží obec Kocurany pokutu vo výške do 663,87 €. 

3. Pokutu je možné uložiť  do jedného roka odo dňa, kedy sa obec Kocurany o porušení 
povinností dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti. 

4. Pokuty sú príjmom obce Kocurany. 

Článok 9



Záverečné ustanovenia

1. Ak v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 137/2010 Z. z. o 
ovzduší  a  zákon  č.  401/1998  Z.  z.  o  poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia  v  znení 
neskorších predpisov. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN 51/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za 
znečisťovanie  ovzdušia  malými  zdrojmi  znečisťovania  na  území  obce  Kocurany  bolo 
prerokované  a  schválené  uznesením  Obecného   zastupiteľstva  v Kocuranoch  č. 
280/3/2001  písm.f)  dňa  30.03.2011  a  nadobúda  účinnosť  pätnástym   dňom  od  jeho 
vyvesenia. 

3. Nadobudnutím  účinnosti   VZN  č.  51/2011  sa  ruší  VZN  č.  33/2008 o  poplatkoch  za 
znečisťovanie  ovzdušia  prevádzkovateľmi  malých  zdrojov  znečistenia  na  území  obce 
Kocurany, schválené uznesením č.194/23/2008.

4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia možno vykonať iba uznesením 
obecného  zastupiteľstva  obce  Kocurany  trojpätinovou  väčšinou  hlasov  všetkých 
poslancov obecného zastupiteľstva.

Ing. Vojtech Čičmanec
       starosta obce


