
  
 

 

 Všeobecne záväzné nariadenie Číslo:  05/2012 

 OBEC BRAVÄCOVO Výtlačok číslo: 

1 

 

Obec Braväcovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z.  o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov   v y d á v a 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 

 

 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6, ods.4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 10.10.2012 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 10.10.2012 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 11.10.2012 

Dátum ukončenia lehoty  pripomienkového konania: 20.10.2012 

Pripomienky zasielať 

- písomne na adresu: Obec Braväcovo, Braväcovo č. 196, 976 64  Braväcovo 

- ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Braväcove 

- elektronicky na e-mailovú adresu: obecbravacovo@stonline.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: bez pripomienok 

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 25.10.2012 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 30.10.2012 

Vyhlásené zverejnením na internetovej stránke obce dňa: 30.10.2012 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 14.11.2012 

 

 

 

 

        Ing. Peter Baliak, v.r.  

                                            starosta obce 
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§ 1 

ÚČEL  NARIADENIA 

Toto všeobecne záväzné nariadenie  vymedzuje povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja 

znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“) a určuje výšku poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia prevádzkovateľom MZZO.  

 

§ 2 

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA 

1) Prevádzkovatelia MZZO sú povinní:  

 a)  uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia v 

       súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými Obcou  Braväcovo,  

 b) umožniť prístup zamestnancom Obce Braväcovo ku stacionárnym zdrojom za 

       účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly stacionárneho zdroja a 

       jeho prevádzky a predkladať im potrebné doklady,  

 c)   vykonať potrebné opatrenia na nápravu, uložené Obcou  Braväcovo,  

 d)  viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia a na 

       požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia 

       zamestnancom Obce Braväcovo,  

 e)   neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu.  

2) Povinnosti uvedené v ods. 1 písm. b) a d) tohto článku VZN sa vzťahujú len na 

 právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie.  

3) Prevádzkovatelia MZZO sú ďalej povinní:  

 a) oznámiť každoročne najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka Obci 

 Braväcovo za každý MZZO úplné a pravdivé údaje 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, najmä o 

 druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín 

 MZZO a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení, ktoré sú potrebné pre určenie 

 výšky poplatku podľa skutočností uplynulého roka.  

 b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade s rozhodnutím Obce Braväcovo,  

 c) oznámiť Obci Braväcovo zánik resp. zmenu prevádzkovateľa MZZO do 15 dní odo 

 dňa zániku resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje, potrebné pre výpočet poplatku za 

 obdobie príslušného roka, v ktorom sa MZZO prevádzkoval.  

4) V oznámení podľa odseku 3, písm. a) je prevádzkovateľ povinný uviesť: 

 a) základné údaje z obchodného alebo živnostenského registra, 

 b) miesto prevádzky malého zdroja, 

 c) umiestnenie, typ a príkon malého zdroja, 

 d) množstvo a druh použitého paliva a surovín za uplynulý rok, 

 e) počet prevádzkových hodín malého zdroja, 

 f) druh a účinnosť odlučovacích zariadení. 

5) Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti 

 znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá 

 rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO 

 v predchádzajúcom   roku, výšku  a  termíny  splátok poplatku  a  ďalšie podmienky 

 týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja. 
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§ 3 

ORGÁN ŠTÁTNEJ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠIA 

1) Obec Braväcovo v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia má 

 určené kompetencie zákonom č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení nehorších 

 predpisov. 

 

§ 4 

POPLATKY 

1) Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok 

 paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe údajov oznámených podľa § 2 ods. 3 

 VZN úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo 

 spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. 

2) Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO ovzdušia pozostáva zo súčtu poplatkov za 

 všetky ním prevádzkované MZZO v obci. 

3) Poplatok za malý zdroj spaľujúci pevné palivo, za 1 tonu paliva aj začatú: 

 a) uhoľné brikety    5,00 eur/rok 

 b) hnedé uhlie   10,00 eur/rok 

 c) čierne uhlie     7,00 eur/rok 

 d) koks                5,00 eur/rok 

 e) drevené brikety, drevo         2,00 eur/rok 

 f) pelety, drevená štiepka         2,00 eur/rok  

4) Poplatok sa vyrubuje rozhodnutím. 

   

§ 5 

OSLOBODENIE OD POPLATKOV 

1) Od povinností uvedených v § 2 ods. 3 písm. a) a b) tohto článku tohto VZN sú 

 oslobodené:  

 a) fyzické osoby, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie a prevádzkujú MZZO len 

  pre potreby domácností,  

 b) fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ak miestom ich podnikania je objekt 

  slúžiaci súčasne na obytné účely tejto fyzickej osoby,  

 d) prevádzkovatelia zariadení MZZO vo vlastníctve Obce Braväcovo.  

2) MZZO, ktoré používajú zemný plyn sa nespoplatňujú. 

 

§ 6 

POKUTY 

1) Za nesplnenie povinností uvedených v § 2,  ods. 3 tohto  VZN uloží  obec 

 prevádzkovateľovi  MZZO pokutu do 663, 87 eur. 

2) Pokuta a poplatky uložené obcou sú príjmom obce. 

 

§ 7 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1) Týmto nariadením nie je dotknutá pôsobnosť ostatných platných právnych predpisov. 

2) Dňom    účinnosti   tohto  Všeobecne  záväzného   nariadenia o poplatkoch za   

znečisťovanie ovzdušia malým zdrojmi č. 05/2012 sa zrušuje Všeobecne záväzné   nariadenie 

č. 12/1997 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v katastrálnom území obce Braväcovo zo 

dňa 16.12.1996. 

 


