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VZN 01/2020 
 

Požiadavky, ktorým popis v smernici zodpovedá  :  STN EN ISO 9001:2001  Systém manažérstva kvality - požiadavky 

Účinnosť  od:  revízia: 0 

   Vypracoval : 

Dátum : 10.8.2020                                          

Nahradzuje dokument: VZN  1/2020 
meno: Jana Dziaková 

počet strán celkom / počet príloh 6 / 0 
podpis :  Podpísala Jana Dziaková 

Zverejnenie návrhu 

dokumentu  

 VZN zverejnený na úradnej tabuli a webovom 

sídle obce dňa: 12.8.2020 

Zverejnenie 

dokumentu  

VZN zverejnený na úradnej tabuli a webovom 

sídle obce dňa:  4.9.2020 

Návrh VZN zvesený z na úradnej tabule 

a webového sídla obce dňa:  

VZN schválené OZ dňa 2.9.uznesením OZ           

č.  21/2020 

podpis  podpísala Jana Dziaková podpis  podpísala  Jana Dziaková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základné ustanovenia 

 

Obec v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia : 

 

1. Vykonáva kontrolnú činnosti zameranú na dodržiavanie povinností 

prevádzkovateľov malých zdrojov podľa § 16 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší  

v znení  č. 318/2012 Z.z., 180/2013 Z.z., 350/2015 Z.z., 293/2017 Z.z., 194/2018 

Z.z. ( ďalej zákon o ovzduší ) . 
 . 

2. Vydáva súhlasy na povolenie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich 

užívanie podľa § 17 ods.1 pís. a) zákona o ovzduší.  
 

3. Vydáva súhlasy na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických 

zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po 

vykonaných zmenách podľa § 17 ods. 1 pís. c) zákona o ovzduší 

 

4. Ukladá prevádzkovateľovi MZZO opatrenia na nápravu, ak nesplní povinnosti 

ustanovené zákonom o ovzduší a všeobecne záväznými právnymi predpismi  

v oblasti ochrany ovzdušia 

 

5. Ukladá pokuty  prevádzkovateľom malých zdrojov  ( § 27 ods.1 písm. e) ) 

 

6. Môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malých zdrojov  ( § 27 ods.1 

písm. f)  

 

7. Môže vymedziť zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov ( § 27 ods.1 

písm. g) ) 
 

8. Určovanie  rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov ( 

§ 27 ods.1 písm. i) ) 

 

9. Rozhoduje o výške poplatkov právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na 

podnikanie ktorá prevádzkuje  malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO) podľa § 

2 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 

neskorších predpisov.  

  

I.  

Základné pojmy 
 

Malý zdroj  

– ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov 

a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu 

spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládka palív, surovín, produktov 

a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú 

súčasťou veľkého alebo stredného zdroja. 

 

 

 

 

 

 



II.  

Kategorizácia malých zdrojov v k.ú.  Závadka 
 

- Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív 

s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom < 300 kW 

 

- Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: 

  Ošípané  ( nad 30 kg) 

 

<  100 ks 

 

Prasnice <  500 ks 

 

Hydina <  5000 ks 

 

Hovädzí dobytok <  200 ks 

 

Ovce                  <  2000 ks 

 

Kone <  300 ks  

 

Kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá                   <1500 ks    

                   

                                                                                                               

  

III.  

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

 

1) Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s 

podmienkami určenými obcou. 

2) Umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným 

osobám ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja 

a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady. 

3) Vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou. 

4) Viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať Obci  ustanovené 

údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu 

ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým 

osobám. 

5) Neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu 

6) Oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia 

spotrebu paliva 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 malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. 
 

 

IV.  

Poplatková povinnosť 

 

Poplatok  za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na 

podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia. 

 



V.  

Výpočet poplatku 

 

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý rok odpúšťa. 

 

 

VI.  

Pokuty 

 

1) Za nesplnenie povinností /oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj 

znečisťovania ovzdušia spotrebu paliva 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 malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení/ môže 

obec uložiť prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu až do výšky 663,87 EUR. 

 

 

VI.  

Spoločné ustanovenia 

 

1) Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahujú všeobecné 

predpisy o správnom konaní 1). 

2) Na konanie vo veciach vydania súhlasu na povolenie stavieb malých zdrojov vrátane 

ich zmien a na ich užívanie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní 1). 

 
§ 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov 

 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom 

sídle obce   od 12.8.2020 do 30.8.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Závadka sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 2.9.2020 

uznesením č. 21/2020 a toto VZN nadobúda platnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli a webovom sídle Obce Závadka, t. j. dňa 4.9.2020. 

 
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce a webovom sídle 

obce dňa 4.9.2020 

 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 17.9.2020 . 

 

                              

                                                                                                             

          Jana Dziaková  

          starostka obce  


