Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 10/2003
o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 zákona SNR
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 4 zákona
číslo 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 zákona
číslo 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších prepisov, sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Prvá časť
Základné ustanovenia
§1
Pôsobnosť nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje ochranu ovzdušia na
území mesta Komárno (ďalej len „mesto“), ustanovuje práva a povinnosti orgánov mesta
a povinnosti právnických a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania
ovzdušia, pri ochrane vonkajšieho ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami.
§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia1 (ďalej len „malý zdroj“) sú technologické celky,
ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia:
a) stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom
do 0,3 MW (so súhrnným tepelným výkonom do 0,2 MW),
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov
znečistenia ovzdušia,
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia,
d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov,
e) stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja
znečistenia alebo stredného zdroja znečistenia.
(2) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Druhá časť
Povinnosti prevádzkovateľa a určovanie výšky poplatkov
§3
Povinnosti prevádzkovateľa
(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú povinní v zmysle zákona
č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov:
a) oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj spotrebu palív
a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie
množstva škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. Vzor
oznámenia tvorí prílohu tohoto VZN.
b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“),
c) umožniť povereným pracovníkom mesta kontrolu malého zdroja a poskytnúť všetky
potrebné údaje o jeho prevádzkovaní,
1 § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania
ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname
znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich
látok

d) oznámiť do 15 dní mestu zánik malého zdroja.
(2) Povinnosť platiť poplatok a oznamovať údaje sa nevzťahuje na:
a) fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje s tepelným výkonom do 50 kW, pokiaľ nie sú
pravidelne používané,
b) prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa ročne spáli menej
palív ako je uvedené v § 5 ods. (2) VZN,
c) prevádzkovateľov skládok odpadov a surovín, ktorých prevádzkové plochy nepresiahnu
2
rozlohu 100 m ,
d) prevádzkovateľov technologických celkov, zariadení, ktorých spotreba prchavých látok
a náterových hmôt nepresiahne 300 kg za rok.
§4
Pôsobnosť mesta
(1) Mesto v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia a malých zdrojov
jeho znečisťovania:
a) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
b) vydáva súhlas na povolenie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmeny a na užívanie,
c) rozhoduje o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľom malých
zdrojov,
d) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov, ktorí si neplnia povinnosti uložené zákonom o
ovzduší a ďalšími všeobecne záväznými predpismi, opatrenia na nápravu,
e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty za porušenie povinností stanovených
zákonom o ovzduší,
f) môže za podmienok stanovených zákonom o ovzduší nariadiť obmedzenie alebo
odstavenie malého zdroja znečisťovania,
g) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov.
(2) Mesto v súhlasoch vydaných podľa § 4 ods. (1) tohto VZN môže určiť podmienky
prevádzkovania malých zdrojov.
§5
Výška poplatku
(1) Poplatok pre každý malý zdroj sa určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky
20 000,- Sk na základe oznámenia podľa § 3 ods. (1) písm. a) VZN podľa množstva
a škodlivosti vyprodukovaných znečisťujúcich látok, spotreby palív a surovín alebo veľkosti
prevádzkových plôch skládok, na ktorých znečisťujúce látky vznikli v predchádzajúcom
roku. Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje na území mesta2.
(2) Poplatok prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom
do 0,3 MW (so súhrnným tepelným výkonom do 0,2 MW) je 100,- Sk, ak za obdobie
uplynulého roka spálil minimálne:
a) 10 000 m3 zemného plynu, alebo 5 t nafty,
b) 2 t ľahkého vykurovacieho oleja,
c) 0,75 t hnedého uhlia,
d) 1,25 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja.
(3) Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva ako je uvedené v ods. (2) sa určuje stonásobkom
podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v ods. 2). Vzorec na výpočet poplatku je
nasledovný:
p = 100.s.f-1
p – výška poplatku v Sk
2 § 3 ods. 2 a 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

s – skutočná spotreba
f – spotreba uvedená v odseku (2)
2

(4) Poplatok prevádzkovateľa skládok odpadu a surovín s prevádzkovou plochou 100 m a viac
je:
2
a) 100,- Sk za každých načatých 100 m prevádzkovanej plochy pri skládkach iných ako
nebezpečných odpadov,
2
b) 200,- Sk za každých načatých 100 m prevádzkovanej plochy pri skládkach iných ako
nebezpečných odpadov, najviac však 20 000,- Sk.
(5) Poplatok prevádzkovateľa technologických celkov a zariadení so spotrebou prchavých látok
a náterových hmôt o hmotnosti 300 kg a viac je 1,- Sk za každý kilogram takejto látky
spotrebovaný v predchádzajúcom roku.
§6
Vyrubenie poplatku
(1) Mesto určuje platobným výmerom prevádzkovateľovi malého zdroja výšku ročného
poplatku za znečistenie ovzdušia v predchádzajúcom roku ako aj ďalšie podmienky
týkajúce sa poplatkovej povinnosti3.
(2) Poplatok je splatný do 15 dní po doručení platobného výmeru.
§7
Pokuty
Za nesplnenie povinností uvedených v § 3 ods. (1) písm. a) a určených v rozhodnutí mesta
4
vydanom podľa § 3 ods.1 písm. b) môže byť uložená pokuta až do výšky 20 000,- Sk .
Tretia časť
§8
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 27.11.2003.
(2) Zrušuje sa VZN č. 2/2000 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2004.

MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta
Vyvesené: 15.12.2003
Zvesené:
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§ 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
§ 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

Príloha k VZN č.10/2003
I. Všeobecné údaje
Adresa zdroja:
Prevádzkovateľ zdroja:
Identifikácia (IČO, fyzická osoba, právnická osoba)
Dátum zahájenia prevádzky:
Názov technológie, výroby:

II. Údaje o stacionárnych spaľovacích zariadeniach
Typ kotla:
Druh paliva:
Výkon:
Spotreba paliva1:
III. Údaje o skládke odpadov a surovín2
Prevádzková plocha v m2
IV. Údaje o technologických zariadeniach, celkoch3
Spotreba prchavých látok
a náterových hmôt v kg.

Oznámenie vyhotovil:
Za správnosť zodpovedá:
Telefón:
Dátum odoslania:

podpis:
podpis:

uvádza sa spotreba zemného plynu za obdobie uplynulého roka ak bola minimálne 10 000 m3
vyplňujú len prevádzkovatelia skládok odpadov a surovín, ktorých prevádzkové plochy nepresiahnu rozlohu 100 m2
3
vyplňujú len prevádzkovatelia technologických celkov, zariadení, ktorých spotreba prchavých látok a náterových hmôt
nepresiahne 300 kg za rok
1

2

