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V š e o b e c n e    z á v ä z n é      n a r i a d e n i a 
č.  5/2010 

 
      O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a poplatkoch za znečistenia 

ovzdušia na  území obce Pružina 
 
 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) je spracované na základe zákona  

č.478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, Vyhlášky MŽP SR 
č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia,  a vyhlášky č. 706/2002 o zdrojoch znečisťovania 
ovzdušia, s ktorou sa vykonáva zákon  o ovzduší, zákona č. 401/98 Z. z.  o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia,  v znení zákona č. 161/2001 Z. z. a zákona 553/2001 Z. z. 

2. VZN upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia 
na území obce Pružina. 

 
 

Článok 2 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Znečisťujúcimi látkami sú tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré nepriaznivo 

ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí, alebo ostatných 
organizmov, zhoršujú ich životné prostredie. 

2. V súlade so zákonmi o ovzduší uvedených v článku 1 ods. 1/  je výkon štátnej správy 
vo veciach ochrany ovzdušia v pôsobnosti obce iba pre malé zdroje znečisťovania 
ovzdušia. 

3. Malými zdrojmi  znečistenia sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie  
na spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom do 0,2MW, ostatné 
technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov 
znečisťovania, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať 
znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú 



súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečistenia a iné stavby, zariadenia 
a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie. 

4. Podmienkou klasifikácie malého zdroja znečisťovania a jeho uvedenia do prevádzky 
je výkon zdroja uvedený v „technickej dokumentácii zdroja“. 

5. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania je právnická alebo podnikajúca fyzická 
osoba, ktorá má právo prevádzkovať tento zdroj. 

 
Článok 3 

Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania 
 

1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia je povinný: 
a/ uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroj znečistenia v súlade 
s podmienkami pre prevádzku týchto zariadení, ktoré určí výrobca alebo orgány 
ovzdušia pokiaľ sprísnia podmienky určené pre prevádzku týchto zariadení.  
 
b/ splniť si ohlasovaciu povinnosť voči obci na základe, ktorej bude vydané 
rozhodnutie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia.  
 
c/ umožniť pracovníkom orgánov ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi 
povereným osobám prístup ku zdroju znečisťovania za účelom zistenia množstva 
znečisťujúcich látok a kontroly zdroja znečisťovania a jeho prevádzky a predkladať im 
na to potrebné doklady. Táto povinnosť sa vzťahuje len na právnické a fyzické osoby, 
ktoré zdroj prevádzkujú pre podnikateľskú činnosť. 
 
d/ plniť pokyny orgánu ochrany ovzdušia na zistenie nápravy, 
 
e/ požiadať o súhlas na umiestnenie malého zdroja  znečisťovania tunajší obecný 
úrad a požiadať o povolenie stavby malého zdroja, ktorého dokumentácia nebola 
schválená ako typový podklad pre vzorový projekt. 
 
f/ žiadosti, ktorých dokumentácia nebola schválená ako typový podklad alebo vzorový 
projekt, musia obsahovať zdôvodnenie najvýhodnejšieho riešenia z hľadiska ochrany 
ovzdušia a odborný posudok od organizácie, ktorá má odbornú spôsobilosť, ak to 
orgán ochrany ovzdušia.  
 
g/ požiadať o súhlas používaných palív a surovín a zmeny využívania technologických 
 
h/ spaľovať len palivá určené  výrobcom spaľovacieho zariadenia, 
 

            i/   neprekročiť určený stupeň znečisťovania  ovzdušia /tmavosť dymu/  
 

Článok IV 
Odvádzanie spalín  zo zariadení zemného plynu s tepelným príkonom 

 do 35 kW 
 

1. Požiadavky zabezpečenia emisii  znečisťujúcich látok sú uvedené v prílohe č. 6 
Vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z. z., ktoré sú dostupné na obecnom úrade. Podľa 
týchto požiadaviek je potrebné odvádzať odpadové plyny do vonkajšieho ovzdušia 
tak, aby bol zabezpečený dostatočný rozptyl znečisťujúcich látok.  Výška komína 
(výduchu) musí byť najmenej 5m nad terénom a prevýšenie komína nad 



hrebeňom strechy musí byť v zariadeniach na spaľovanie palív s tepelným príkonom 
do 50 kW najmenej 0,5 m.  

2. Vyúsťovanie odvodov spalín na vonkajšiu stenu budovy nie je od účinnosti vyhlášky 
MŽP SR č. 706/2002 Z.z. od 1.1.2003 možné povoliť. 

 
 

Článok 5 
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 

 
1. Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje znečisťovania ovzdušia sa vzťahuje na 
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania, ktorí sú právnickou alebo 
fyzickou osobou, okrem fyzickej osoby prevádzkujúcej malý zdroj znečisťovania 
s tepelným výkonom do 50 kW, ak sa taký zdroj pravidelne nepoužíva na výkon 
podnikateľskej činnosti (ak sa podnikateľská činnosť nedá bez použitia zdroja 
prevádzkovať). 
 

2. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania, na ktorých sa vzťahuje povinnosť 
platiť poplatky, sú ďalej povinné oznamovať – každoročne do 15. 2. na obecnom 
úrade údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťanej znečisťujúcej látky za 
predchádzajúci rok ako aj pre výpočet výšky poplatku.  

Jedná sa o typ zdroja, tepelný výkon, použité palivo a množstvo spáleného paliva 
v merných jednotkách „ t „ (tona) , za predchádzajúci rok. K svojmu písomnému 
oznamu je povinný predložiť fotokópiu  dokladu o technických parametroch 
vykurovacieho zdroja v podnikateľskom subjekte, ako podkladu k oznámeniu. 
Tlačivo, na ktorom sa oznámenie podáva si prevezme každý prevádzkovateľ  malého 
zdroja na obecnom úrade.  
 

3. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje ročnou 
sumou a to  

 pri zemnom plyne 5 €  
 pri ostatných druhov paliva 10  €       
    

4. Po preskúmaní údajov v oznámení prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania, 
vydá obec „ Platobný výmer“ ,  v ktorom   bude uvedená výška a termíny splátok 
poplatku  za  znečisťovanie  ovzdušia,   ako  aj   ďalšie   podmienky  týkajúce  sa 

      poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa zdroja. 
 
5. Poplatok za znečistenie ovzdušia malým zdrojom znečistenia je príjmom obce a je 

účelovo viazaný na ochranu ovzdušia. 
   
 

Článok VI 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Každá právnická a podnikajúca fyzická osoba podnikajúca  na  území obce  je 

povinná nahlásiť na obecný úrad spôsob vykurovania podnikateľských objektov, 
v ktorých zabezpečuje svoju činnosť, a to v termíne do 15.2. príslušného roka za 
predchádzajúci rok. 

 



2. Poplatkové    povinnosti  vyplývajúce   z  tohto    VZN  sa   nevzťahujú   na 
prevádzkovateľov elektrického vykurovania objektov,  avšak túto skutočnosť 
o spôsobe vykurovania sú povinní písomne oznámiť na obecný  úrad najneskôr 

      do 15.2 príslušného roka za rok, v ktorom prvýkrát začali podnikateľskú činnosť  
a prevádzkuje ekologický zdroj vykurovania objektov t.j. elektrické vykurovania. 

 
 

Článok   VII 
Sankcie pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie 

 
1. Za nedodržanie ohlasovacej povinnosti podľa § 6 ods. 4 zákona 401/98 Zb. z  

a nadväzne VZN článok 4 ods. 2 a pri nesplnení povinnosti v stanovených 
rozhodnutím o poplatku za znečistenie ovzdušia, uloží obec pokutu vo výške 332€ 
v termíne do  jedného roka odo dňa,  kedy  obec  zistila  porušenie  povinnosti  
najneskôr  do troch rokov od porušenia povinnosti .  

      Za porušenie povinnosti podľa článku 3 ods. 1 písmeno b/d/ f/ uloží obec 
      pokutu  vo výške od 33,20 € najviac do 332 €. 
2. Pri opakovaných nesplnených povinnostiach vyplývajúce zo zákona a tohto VZN, 

obec uloží finančnú pokutu zvýšenú až o 100 % t.j. vo výške  až 664€. 
3. za porušenie povinnosti podľa článku 3 ods. 1 pís. a/,c/, g/,h/ uloží obec 

prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania pokutu vo výške najviac 332 €  
4. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa kedy  obec zistí porušenie povinností, 

najneskôr do 3 rokov. 
5. Ak v čase do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia  

O uložení pokuty dôjde   k opakovanému porušeniu povinnosti, za ktoré bola uložená 
pokuta a prevádzkovateľ nesplnil  v lehote  pokyny  na  zistenie  nápravy,  obec uloží 
pokutu až do výšky dvojnásobku maximálnej sumy uvedenej v ods. 1 alebo 2 môže 
nariadiť odstavenie alebo obmedzenie prevádzky.  

6. Pokutu vo výške 830 € uloží obec podnikateľovi prevádzkujúcemu malý zdroj 
znečisťovania ovzdušia, ak poruší povinnosti ustanovené v § 18  ods. 2 a § 20 ost.1 
písm. a/, c/ a e/ alebo ak vykonáva činnosť § 22 ods. 1 písm. b/ zákona č. 478/2002   
Zb. z. bez súhlasu obce. 

7. Pokutu vo výške 166 € uloží obec, ak podnikateľ poruší povinnosti ustanovené v§ 20 
ods. 1 písm. b/ a d/ zák. 478/2002 zbierky. 

8. Na území je zakázané spaľovať odpad mimo zariadení na to určených a schválených. 
Výnimku tvorí spaľovanie nahromadeného rastlinného odpadu, pričom nesmie dôjsť 
k nadmernému obťažovaniu okolia dymom, pachom a popolčekom. V prípade 
porušenia uvedeného zákazu bude porušiteľovi uložená pokuta vo výške 33,20 €. 

9. Sankcie ostatných fyzických osôb za porušenie tohto VZN o ochrane ovzdušia budú 
riešené  podľa zákona o priestupkoch v platnom znení. 

 
 
 

Článok 7 
Záverečné a prechodné ustanovenia 

 
 
1. Kontrolným orgánom  ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území 

obce je starosta obce a ostatní  pracovníci obecného úradu poverení orgánom na kontrolu 
ovzdušia. 



2. Odvolacím orgánom ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia je 
Obvodný úrad odbor životného prostredia v Považskej Bystrici. 

3. Všetky právne predpisy týkajúce sa zákona a predpisov o ovzduší sú dostupné 
k nahliadnutiu na obecnom úrade a každá právnická  a fyzická osoba má právo do nich 
nahliadnuť.  

4. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pružina č. 6/2010 na 
svojom zasadnutí dňa 19.11.2010  

5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2011 
6. Dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 5/2010 sa ruší VZN č. 5/2008. 
 
 
 
V Pružine  22.11.2010                                

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Michal Ušiak 
                                                                                       starosta obce 
 
 
  

 


