VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BANKA
O OCHRANE OVZDUŠIA A O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
MALÝM ZDROJOM
____________________________________________________________

Číslo : 01/2011
V záujme trvalého zlepšenia životného prostredia a vytvárania zdravých životných
podmienok a ochrany zdravia obyvateľov obce podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g, zákona č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č.
137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia a zákonom č. 401/98 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia, uznáša sa Obecné zastupiteľstvo obce Banka na tomto Všeobecne záväznom
nariadení obce Banka o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom ( ďalej len „nariadenie“ ).

Časť I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel nariadenia
Toto nariadenie vymedzuje pojmy, upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb
a orgánu ochrany ovzdušia pri ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami na území obce
Banka a určuje výšku a spôsob vyrubenia poplatku prevádzkovateľovi malého zdroja
znečisťovania ovzdušia.

§2
Základné pojmy
1. Znečisťujúcimi látkami sú tuhé, kvapalné alebo plynné látky, ktoré priamo alebo po
chemickej či fyzikálnej zmene v ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo
ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov,
zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ich obťažujú alebo poškodzujú majetok.
2. Zdrojmi znečisťovania ovzdušia pre účely tohto nariadenia ( v zmysle § 3 ods. 2 písm. c,
zák. č. 137/2010 Z.z. ) sú malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“ ).
Ide o :
malý 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 zdroja
alebo stredného zdroja.

3. Prevádzkovateľom MZZO je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo faktickú
možnosť prevádzkovať tento zdroj.

Časť II.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§3
Všeobecné povinnosti
1. V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá ako určené výrobcom
zariadení, alebo uvedené v súhlase obce Banka
2. Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť MZZO, alebo pri modernizácii už
jestvujúcich zariadení sa musia voliť najlepšie dostupné technológie s prihliadnutím na
primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku.
3. Žiadosti o súhlas na povolenie stavieb MZZO a ich užívanie predkladajú podľa povahy veci
prevádzkovatelia, investori, projektanti ( ďalej len „žiadateľ “ ) obci Banka a musia
obsahovať zdôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia ( § 3 ods. 2
tohto nariadenia ). Žiadateľ je povinný na vyzvanie obce Banka priložiť aj odborný posudok.
4. Na území obce Banka je zakázané v zariadeniach na spaľovanie palív, na voľných
priestranstvách, areáloch a v záhradách spaľovať všetky druhy odpadov (pneumatiky,
izolačné hmoty, farby, laky, oleje, plasty, biologický odpad vhodný na kompostovanie, atď.),
mimo schválených zariadení určených na spaľovanie tých odpadov, ktoré spĺňajú kritériá pre
palivá.
5. Pri zahorení uskladneného materiálu ( slama, hnoj, organické zvyšky rastlín, odpady a
pod. ) je majiteľ materiálu alebo vlastník či užívateľ pozemku okamžite povinný uhasiť požiar
(nahorenie) vlastnými silami alebo privolaním požiarnikov.
6. Pri zastavení motorového vozidla na čas dlhší ako 5 minút na území obce Banka ( pri
parkovaní, vykladaní a nakladaní tovaru, pri opustení vozidla a pod. ) je vodič povinný
vypnúť motor s výnimkou motorových vozidiel, u ktorých si chod motora vyžaduje
technologické zariadenie využívané v čase zastavenia.

§4
Povinnosti prevádzkovateľov MZZO
1. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní :
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a
s podmienkami určenými obcou podľa § 17 zákona 137/2010 Z.z.,
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným
osobám 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 poskytovať obvodnému úradu
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.
2. Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické
osoby – podnikateľov.
3. Prevádzkovateľ MZZO je povinný oznámiť každoročne do 15.februára Obci Banka za každý
zdroj spotrebu palív a surovín, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a
kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín, počte prevádzkových hodín a o druhu a
účinnosti odlučovacích zariadení.
4. Prevádzkovateľ MZZO, ktorý je právnickou a fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie,
je povinný platiť poplatok podľa množstva a druhu spotrebovaného paliva, resp. podľa
množstva a druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok. Výšku poplatku stanovuje § 6 tohto
nariadenia.

§5
Oprávnenia a povinnosti orgánu ochrany ovzdušia
(1) Obec Banka pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia :
a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
c) vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f),
d) uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti
ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany
ovzdušia,
e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov,
h) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
i) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17
ods. 1 písm. f).
(2) Obec v súhlasoch podľa odseku 1 písm. c) môže určiť podmienky prevádzkovania malých
zdrojov.

Časť III.
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
§6
Výška poplatku
1. Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou
sumou na základe údajov oznámených podľa § 4 ods. 3 tohto nariadenia úmerne k
množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z
ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované MZZO v obci Banka.
3. Ročný poplatok za MZZO sa ustanovuje za 1 t, resp. do 30 000 m3 (vrátane) spáleného
paliva za uplynulý rok nasledovne :
hnedé uhlie, brikety, lignit............................................16,00 EUR
čierne uhlie ................................................................10,70 EUR
koks ...........................................................................9,30 EUR
olej ( vykurovací, opotrebovaný ) ..................................10,00 EUR
vykurovacia, nafta, petrolej.............................................6,70 EUR
drevo ..........................................................................5,40 EUR
zemný plyn...................................................................3,00 EUR
Pre ostatné MZZO ( uvedené v § 2 ods. 2 tohto nariadenia ) výšku poplatku určí obec Banka
individuálne paušálnou sumou za obdobie kalendárneho roka úmerne k množstvu a
škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú.
5. Pri zmene alebo zániku MZZO je prevádzkovateľ MZZO povinný zaplatiť okrem poplatku
určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v
ktorom znečisťoval ovzdušie než došlo k zmene alebo zániku MZZO. Za týmto účelom
oznámi zmenu alebo zánik MZZO do 15 dní obci Banka, vrátane názvu nového
prevádzkovateľa.
§7
Vyrubenie poplatku
1. Obec Banka preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby
rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO v
výšku a termín splátky poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa
prevádzkovateľa MZZO.

množstva a škodlivosti
palív a surovín vydá
predchádzajúcom roku,
poplatkovej povinnosti

2. Poplatok je splatný do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

3. Poplatok je príjmom rozpočtu obce Banka. Použitie poplatku je účelovo viazané na
ochranu životného prostredia obce Banka a na zabezpečenie výkonu štátnej správy ochrany
ovzdušia prenesených na obec Banka.

§8
Úľavy a oslobodenie od poplatku
1. Obec Banka na základe žiadosti prevádzkovateľa MZZO, u ktorého dôjde k prestavbe
zdroja na zdroj so spaľovaním zemného plynu, môže počas obdobia realizácie odložiť
platenie poplatku za znečisťovanie a po dokončení prestavby mu tento poplatok odpustiť (
ide o dobu preukázateľného započatia a ukončenia prestavby ). Ak však prevádzkovateľ
nedodrží podmienky odkladu platenia, obec Banka rozhodne o povinnosti doplatiť poplatok a
stanoví mu na to príslušnú lehotu.
2. Povinnosť oznamovať údaje sa nevzťahuje na :
a) všetky fyzické osoby ( občanov ) prevádzkujúce MZZO
b) právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO na
spaľovanie zemného plynu s výkonom zdroja do 50 kW
3. Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na :
a) MZZO, ktorých prevádzkovateľom je obec Banka
b) spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré prevádzkujú vlastné kotolne na vykurovanie bytov
spaľujúcich zemný plyn

Časť IV.
§9
Sankcie
1. Priestupkom proti poriadku v správe v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov, je porušenie povinností ustanovených týmto Všeobecne
záväzným nariadením, ak sa týmto konaním sťaží plnenie úloh obce Banka.
2. Starosta obce Banka môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Za každý deň omeškania zaplatenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ
MZZO povinný zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 0,25 % z vyrubeného poplatku.
4. Ak v lehote do uplynutia jedného roka od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o
uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta
podľa ods. 1 písm. b, a c, a prevádzkovateľ MZZO nesplnil v lehote opatrenia na nápravu
uložené obcou Banka, obec Banka uloží pokutu až do výšky dvojnásobku súm určených v
ods. 1 písm. b, a c, a môže nariadiť odstavenie MZZO alebo obmedzenie jeho prevádzky ( v
zmysle § 30 ods. 7 zák. č. 173/2010 Z.z.)
5. Pokutu možno uložiť do jedného roka od dňa, keď obec Banka zistila porušenie povinnosti,
najneskôr však do troch rokov od dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo (v zmysle § 30 ods.

9 zák. č. 173/2010 Z.z. a § 8 ods. 4 zák. č. 401/98 Z.z.). Pri určení výšky pokuty prihliada
obec Banka na závažnosť porušenia povinnosti
6. Sankcie sú príjmom rozpočtu obce Banka a ich použitie je účelovo viazané na ochranu
životného prostredia.
§ 10
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonáva Obec Banka
prostredníctvom ním poverených osôb ktoré sú oprávnené ukladať a vyberať pokuty v
blokovom konaní (v zmysle zák. č. 372/90 Zb. v znení neskorších predpisov ).
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Banka bolo schválené uznesením obecného
zastupiteľstva č.003/2011 zo dňa 08.03.2011 a nadobúda účinnosť dňa 01.04.2011.

Ing. Jaroslav Janeček
starosta obce Banka

Vyvesené:

18.02.2011

Schválené:

08.03.2011

Vyhlásené:

09.03.2011

Nadobúda účinnosť:

01.04.2011

Zoznam prevádzkovateľov MZZO na území obce Banka :

P
č.

Názov objektu

Adresa

Telefón

Predmet
Činnosti

1.

Hotel KOREKT

Odborárska 8, Banka

033-7749500

ubytovanie

2.

Hotel LUX

Červená veža 5, Banka

033-7724833

ubytovanie

3.

Hotel PANORÁMA

Červená veža, Banka

033-7735360

ubytovanie

4.

Hotel PATRÍCIA

Červená veža 4089, Banka

033-7724005

ubytovanie

5.

Hotel Penzion ZACHEJ

Cesta J. Alexyho 4, Banka

033-7735777

ubytovanie

6.

Hotel SERGIJO

Odborárska 6, Banka

033-7726646

ubytovanie

7.

Rekreačné zar.ODEVÁK+VÚB

Odborárska, Banka

033-7974111

ubytovanie

8.

Sauna HEINOLA

Odborárska 5, Banka

0905-612163

sauna+masáže

9.

Mobilier Design, s.r.o.

Cesta J.Alexyho, Banka

033-7728803

výroba nábytku

10.

Základná škola Banka

Bananská 46, Banka

033-7722620

vzdelávanie

11.

Cukrárenská výrobnňa

Bananská 3, Banka

033-7745126

výroba cukrár.výr.

12.

COOP Jednota, a.s.

Bananská 33, Banka

033-7726926

predajňa potravín

13.

SLK Piešťany, a.s.

Winterova 29, Piešťany

033-7751111

administratíva

