OBEC BRZOTÍN, MÁRIÁSSYHO NÁMESTIE 167, 049 51 BRZOTÍN

VZN č. 4/2021
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi na území obce Brzotín

Návrh VZN č. 4/2021 vyvesený dňa:

29.11.2021

Návrh VZN č. 4/2021 zvesený dňa:

14.12.2021

VZN č. 4/2021 schválené dňa:

16.12.2021

VZN č. 4/2021 vyhlásené dňa:

17.12.2021

VZN č. 4/2021 nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Brzotín v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákona o obecnom zriadení“), podľa § 27 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) a podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.
z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“)
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi na území obce Brzotín

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)
a) vymedzuje základné pojmy
b) sa vzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovanie ovzdušia a upravuje
práva a povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie ako
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Brzotín,
c) upravuje niektoré podrobnosti vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce Brzotín
a náležitosti oznámenia podľa § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
d) určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia a vyčleňuje malé
zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“), ktorým sa poplatok nebude
vyrubovať a MZZO na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia
povinnosť vyplývajúca z § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Článok 2
Základné pojmy
1. Ovzduším je okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch, do
ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup (§ 2 písm. a) zákona o ovzduší).
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 (§ 2 písm. b) zákona o ovzduší).
3. Zdroj znečistenia ovzdušia je:
a) stacionárny zdroj, ktorý 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, vymedzený je ako súhrn všetkých
zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku,
b) mobilný zdroj, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným
hnacím motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie (§ 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona o ovzduší).

4. Malý zdroj znečisťovania ovzdušia („MZZO“), ktorý je kategorizovaný podľa ustanovení
§ 3 ods. 2 písm. c) zákona o ovzduší a § 3 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. ako:
a) technologický celok obsahujúci spaľovacie zariadenie, vrátane plynových turbín
a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným
tepelným príkonom do 0,3 MW.
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie stredných a veľkých zdrojov
znečisťovania (napr. lakovne, stolárstva, mlyny, pekárne, udiarne mäsa, zariadenia píly
a spracovanie dreva atď.)
c) 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 zdroja alebo stredného zdroja
5. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo
prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia (§ 2 písm. f) zákona o ovzduší).
Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia
vo veciach poplatku
1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ malého
zdroja“) je okrem povinností vyplývajúcich z osobitnej právne úpravy povinný:
a) oznámiť každoročne do 15. februára obci Brzotín 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
v rozsahu vzoru oznámenia tvoriaceho prílohu č. 1 tohto VZN.
b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade s rozhodnutím vydaným obcou
Brzotín,
c) umožniť zamestnancom orgánu ochrany ovzdušia prístup ku zdroju znečistenia
ovzdušia za účelom kontroly a poskytnúť všetky potrebné podklady, doklady a údaje
o jeho prevádzkovaní.
2. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný uviesť v oznámení:
a) označenie prevádzkovateľa, t.j. obchodné meno, sídlo, IČO,
b) označenie všetkých prevádzok, t.j. ich názvov a sídla (do jedného podania oznámenia),
c) charakteristiku zdroja znečisťovania:
➢ 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 skladovacieho odpadu, množstvo
uloženého odpadu za uplynulý rok, rozlohu prevádzkovej plochy,
➢ pri technologických celkoch - druh výroby alebo činnosti, druh a spotrebu surovín,
náterových hmôt, lepidiel, tlačiarenských farieb a účinnosti odlučovacích zariadení.
3. Od oznamovacej povinnosti podľa odseku 1 písm. a) sú oslobodené malé zdroje:
a) ktorých prevádzkovateľom je Obec Brzotín,
b) ktoré sú umiestnené v nájomných bytoch vo vlastníctve obce Brzotín a v základnej
škole s materskou školou,
c) prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení so súhrnným tepelným
príkonom do 35 kW (0,035 MW),
d) prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení s ročnou spotrebou plynného
paliva do 5 000 m3.

Článok 4
Oznamovacia a poplatková povinnosť
1. Povinnosť oznamovať údaje a platiť poplatok sa vzťahuje na prevádzkovateľov t.j.
právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie na území obce Brzotín.
2. Oznámenie o spotrebe 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 podá prevádzkovateľ MZZO za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia:
a) osobne v podateľni Obecného úradu obce Brzotín,
b) poštou na poštovú adresu: Obecný úrad Brzotín, Máriássyho námestie 167, 049 51
Brzotín,
c) elektronicky vo formáte pdf na e-mailovú adresu obce: oubrzotin@obecbrzotin.sk.
3. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov MZZO uvedených v článku 3
ods. 3 tohto VZN.
Článok 5
Spôsob výpočtu a výška poplatku
1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe oznámených údajov, úmerne k množstvu
a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú.
2. Sadzby poplatkov:
a) Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW, resp.
300 kW (výška poplatku úmerná spotrebe palív):
Tabuľka č. 1

DRUH PALIVA
Tuhé palivo
Hnedé uhlie
Čierne uhlie, koks, brikety
Palivové drevo, drevná štiepka
Drevené brikety, pelety, biomasa
Kvapalné palivo
Nafta
Ľahký vykurovací olej
Ťažký vykurovací olej
Iné kvapalné palivo
Plynné palivo
Zemný plyn (naftový)
Iné plynné palivo

SPOTREBA PALIVA

POPLATOK
v€

za každých, aj začatých 1 000 kg
za každých, aj začatých 1 000 kg
za každých, aj začatých 1 000 kg
za každých, aj začatých 1 000 kg

24,00
18,00
15,00
9,00

za každých, aj začatých 1 000 kg
za každých, aj začatých 1 000 kg
za každých, aj začatých 1 000 kg
za každých, aj začatých 1 000 kg

18,00
21,00
24,00
27,00

od 5 000 m3, za každých aj
začatých 5 000 m3
za každých, aj začatých 5 000 m3

9,00
12,00

b) Ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov:
Tabuľka č. 2

KATEGÓRIA MALÉHO ZDROJA

Skupina

ROČNÝ
POPLATOK
v€

Potravinárska malovýroba
1.

2.

(napr. cukrovary, pivovary, liehovary, konzervárne,
potravinárske mlyny, udiarne, sušiarne, bitúnky a iné)
Poľnohospodárska malovýroba
(napr. výkrmne a chov hospodárskych zvierat ...)

50,00

75,00

Priemyselná malovýroba:
3.

a) napr. výroba betónu, malty a iných stavebných materiálov

100,00

b) napr. spracovanie dreva, spracovanie kože, výroba obuvi

75,00

Iná malovýroba a služby:

4.

5.

a) čerpacie stanice benzínu (okrem skvapalnených
uhľovodíkov s kapacitou do 100 m3 ročného obratu)

50,00

b) čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkov (LPG)

35,00

c) autoopravárenstvo - prestriekanie osobných áut

50,00

d) čistiarne odpadových vôd

10,00

e) opravy náterov, prestriekavanie áut, nanášanie náterov,
povlakov, pieskovanie a pod.

100,00

f) spracovanie a povrchové úpravy dreva - laminovanie,
impregnácia, nanášanie náterov a lepidiel

50,00

g) spracovanie a povrchové úpravy plastov

100,00

h) nanášanie lepidiel - lepenie ostatných materiálov, okrem
dreva, výrobkov z dreva a aglomerovaných materiálov, kože
a výroby obuvy

75,00

Ostatné (pod skupinami 1 až 4) neuvedené malovýroby a
služby

100,00

c) Plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia, skládky palív surovín, produktov a odpadov:
Tabuľka č. 3

PLOCHA
do 200 m2
do 200 m2
do 200 m2

PREVÁDZKOVANIE POČAS
KALENDÁRNEHO ROKA

ROČNÝ
POPLATOK
v€

do 100 dní
do 200 dní
rok

20,00
35,00
55,00

od 200 m2 (vrátane) do 500 m2
od 200 m2 (vrátane) do 500 m2
od 200 m2 (vrátane) do 500 m2
500 m2 a viac
500 m2 a viac
500 m2 a viac

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

50,00
85,00
120,00
85,00
170,00
270,00

d) Stavby, zariadenia a činnosti a iné, vyššie neuvedené malé zdroje, znečisťujúce
ovzdušie:
Tabuľka č. 4

stupeň znečistenia
I. skôr mierny

II. skôr výrazný

prevádzkovanie, resp. trvanie
počas kalendárneho roka

ročný poplatok
v€

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

60,00
80,00
100,00
100,00
150,00
300,00

3. V prípade zmeny prevádzkovateľa alebo zániku zdroja je poplatok za znečisťovanie
ovzdušia v príslušnom roku priamo úmerný dobe prevádzkovania malého zdroja
v príslušnom roku alebo spotrebe paliva. Na tento účel pôvodný prevádzkovateľ malého
zdroja do 15 dní od vykonania zmeny prevádzkovateľa alebo zániku zdroja podá písomné
oznámenie podľa prílohy 1 tohto VZN a súčasne,
a) v prípade zmeny prevádzkovateľa oznámi dátum zmeny a názov nového
prevádzkovateľa,
b) v prípade zániku zdroja oznámi dátum zániku a stručne popíše dôvody zániku.
4. Ročný poplatok sa za každý malý zdroj zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol, maximálne
však do výšky 663 €.
5. Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce Brzotín.
Článok 6
Vyrubenie poplatku
1. Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vyrubí
poplatok rozhodnutím, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO
v predchádzajúcom roku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti
prevádzkovateľa MZZO.
2. Poplatok je splatný v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o výške poplatku.

Článok 7
Oslobodenie od poplatku
1. Poplatok sa nevyrubuje za malé zdroje oslobodené od oznamovacej povinnosti uvedených
v článku 3 ods. 3 tohto VZN.
Článok 8
Spoločné ustanovenia
1. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia MZZO sú príjmom rozpočtu obce.
2. Sankcie za nedodržanie povinností upravených v tomto všeobecne záväznom nariadení
upravujú osobitné predpisy v § 8 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia.
3. Pokuty a sankcie uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Brzotíne č. 295/2021 zo dňa 16.12.2021.
2. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia, na ktorom sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne dňa 29.12.2003 a nadobudlo účinnosť dňa
14.01.2004.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022.

V Brzotíne, dňa 16.12.2021

MVDr. Tibor Garay
starosta obce

Prílohy:
- Príloha č. 1 k VZN č. 4/2021

Príloha č. 1
Adresát:
Obecný úrad Brzotín
Máriássyho námestie 167
049 51 Brzotín

VEC:
Oznámenie údajov o prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia
(ďalej len MZZ)
v roku .............. (v období od ..../..../....... do ..../...../.........)
(§ 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov, § 2 ods. 1 VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi)
I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1.

Prevádzkovateľ MZZ

a/

Názov prevádzkovateľa:

b/

Adresa prevádzkovateľa:

c/

IČO :

d/

Bankové spojenie:

e/

Štatutárny zástupca:

f/

Telefón, kontakt:

2.

Malý zdroj znečisťovania

a/

Názov zdroja:

b/

Technologický popis zdroja:

c/

Adresa zdroja:

d/

Dátum uvedenia MZZ do prevádzky:

3.

Zmena prevádzkovateľa, zánik zdroja

a/

Dátum zmeny prevádzkovateľa

b/

Adresa nového prevádzkovateľa:

c/

Dátum zániku zdroja

d/

Dôvody zániku zdroja

FO oprávnená na podnikanie

PO

Príloha č. 1
II. PREVÁDZKOVATEĽ STACIONÁRNEHO ZARIADENIA NA SPAĽOVANIE PALÍV
SO SÚHRNNÝM TEPELNÝM PRÍKONOM NIŽŠÍM AKO 0,3 MW ĎALEJ UVÁDZA:

1.

2.

Typ kotlov:

Príkony kotlov:

3.

Súhrnný tepelný príkon kotlov:

4.

Druh použitého paliva:

5.

Spotreba paliva (j. m./rok)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

III. PREVÁDZKOVATEĽ TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV NESPADAJÚCICH
DO KATEGÓRIE STREDNÝCH A VEĽKÝCH ZDROJOV ĎALEJ UVÁDZA:

1.

Kapacita malovýroby ( uviesť
v príslušných jednotkách )

2.

Druh manipulovaných látok, z ktorých
vznikajú znečisťujúce látky

3.

Množstvo manipulovanej látky
(j. m./rok)

4.

Poznámky:

Príloha č. 1
IV. PREVÁDZKOVATEĽ SKLÁDKY PALÍV, SUROVÍN, PRODUKTOV A
ODPADOV, PLÔCH NA KTORÝCH SA VYKONÁVAJÚ PRÁCE, KTORÉ MÔŽU
SPÔSOBOVAŤ ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA A INÉ STAVBY, ZARIADENIA
A ČINNOSTI ZNEČISŤUJÚCE OVZDUŠIE ĎALEJ UVÁDZA:
1.

Druh, popis vykonávanej činnosti:

2.

Veľkosť manipulačnej plochy v m2:

3.

Druh manipulovanej, skladovanej látky:

4.

Množstvá manip., sklad. látok (j. m /rok)

V. Ostatné údaje:
1.

Za správnosť údajov uvedených
v oznámení zodpovedá:

2.

Pečiatka:

3.

Dátum vyhotovenia oznámenia:

4.

Popis príloh:

Meno, priezvisko, titul

funkcia

