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Obec Dlhá nad Váhom

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2015
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia
na území obce Dlhá nad Váhom

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke pred jeho prejednaním a schválením:
Vyvesený dňa: 13.11.2015
Zvesený dňa: 15.12.2015
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.49/2015 dňa 15.12.2015
Po jeho schválení zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce:
Vyvesené dňa: 16.12.2015
Zvesené dňa: 31.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
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Obecné zastupiteľstvo obce Dlhá nad Váhom na základe § 6 ods. 5 zákona č.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za

znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

v spojení ust. § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ust. § 1 ods. 2 zákona 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v nadväznosti na ustanovenia zákona
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v y d á v a t o t o

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2015

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých
zdrojov znečistenia na území obce Dlhá nad Váhom
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „nariadenie“/ stanovuje práva a povinnosti
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Dlhá nad Váhom (ďalej
len „obec“) a určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia v súvislosti
s ochranou ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou.
§2
Základné pojmy
(1) Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v podmienkach obce sú: technologické celky, ktoré
nepatria do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, 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.
(2) Znečisťujúcou látkou pre účely tohto nariadenia sa rozumie akákoľvek látka vnášaná ľudskou
činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na
zdravie ľudí alebo životné prostredie, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je

upravené osobitným predpisom 1),
(3) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa rozumie právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia na území
obce.

1)

§ 2 písm b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
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Poplatková povinnosť
§3
Poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
(1) Platcom poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia sú právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len
„prevádzkovateľ“)
(2) Poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia za kalendárny rok určí obec, podľa údajov
v zmysle ust. § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších právnych predpisov, paušálnou sumou úmernou množstvu a škodlivosti
vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú.
(3) Maximálna paušálna suma poplatku podľa ods. 2 (za jeden zdroj znečistenia na kalendárny rok) je
663,87 eura
(4) Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované
malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci.
(5) Sadzobník paušálnych poplatkov podľa jednotlivých druhov a typov MZZO tvorí Prílohu č. 1
tohto nariadenia.
§4
Oslobodenie od poplatku.
V súlade s ust. § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. obec nebude vyrubovať poplatok za
znečistenie ovzdušia od nasledujúcich prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia:
a) malý zdroj prevádzkovaný obcou,
b) malý zdroj prevádzkovaný základnou školou, materskou školou a inými školskými zariadeniami,
c) malý zdroj prevádzkovaný organizáciou, poskytujúcou všeobecne prospešné služby v oblasti
sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
d) malý zdroj prevádzkovaný fyzickou osobou, ak zdroj nie je pravidelne využívaný na podnikateľskú
činnosť,
e) na všetky druhy krbov a to aj v podnikateľských objektoch.
§5
Oznamovacia povinnosť
(1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný každoročne oznámiť obci, do 15. februára
príslušného kalendárneho roku, údaje za predchádzajúci kalendárny rok potrebné pre výpočet výšky
poplatku.
(2) Na účely odseku 1 je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania povinný predkladať obci
oznámenie s nasledujúcimi údajmi:
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a) názov , sídlo a IČO prevádzkovateľa zdroja
b) činnosť prevádzkovateľa
c) počet zdrojov , ich umiestnenie a ich tepelný príkon
d) druh používaného paliva alebo suroviny, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú
e) ročnú spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú,
g) množstvo, druh vypúšťaných a kvantitatívne ukazovatele palív a surovín,
h) počet prevádzkových hodín zdroja,
i) druh a účinnosť odlučovacích zariadení.
§6
Správca poplatku
(1) Správcom
poplatku
za
znečisťovanie
znečisťovania je obec Dlhá nad Váhom.

ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov

(2) 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 malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a
termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa
malého zdroja.
(3) Na konanie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov nadväznosti na ustanovenia zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
§7
Spôsob platenia poplatku
(1) Poplatok sa platí jednorazovo alebo v splátkach v súlade s platnou právnou úpravou.
(2) Poplatky sú príjmom rozpočtu obce.
§8
Pokuty
Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov ( oznamovacej povinnosti ) a určených v
rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov uloží obec pokutu do 663,87 eura (ust. § 8 ods. 3 zákona č.
401/1998 Z. z.).
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Spoločné a záverečné ustanovenia
§8
(1) Pokuty podľa ust. § 8 tohto nariadenia sú príjmom obce .
(2) Použitie príjmov z poplatkov vyberaných na základe tohto nariadenia je účelovo viazané na
ochranu životného prostredia obce a na zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy ochrany ovzdušia,
prenesených na obec .
(3) Vo veciach týmto nariadením neupravených je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami
zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
(4) Týmto sa zrušuje VZN č.1/2013 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
(5) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Dlhá nad
Váhom dňa 15.12.2015, uznesením č.49/2015.
(6) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016

V Dlhej nad Váhom dňa 15.12.2015

..............................................................
MVDr. Pavol Tóth
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN č.1/2015
Sadzobník poplatkov za znečistenie ovzdušia MZZO
A. Tepelné zdroje:
Palivovo-energetické technologické celky obsahujúce zariadenia na spaľovanie palív
s inštalovaným tepelným príkonom do 0,3 MW je 10,00 Eur, ak
za obdobie
predchádzajúceho kalendárneho roka spálil minimálne:
a/ 0,75 t hnedého uhlia, alebo
b/ 1,25 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho olej, alebo
c/ 2,00 t ľahkého vykurovacieho oleja, alebo
d/ 5,00 t nafty, alebo
e/ 10 000 m3 zemného plynu
Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 10,00 Eur a podielu skutočnej spotreby
k spotrebe za jeden malý zdroj, t.zn. 10,00 x skutočná spotreba /určená minimálna spotreba.

B. Poplatky za plochy:
Poplatky za plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Výmera plochy v m2
Druh činnosti
Skládka odpadov
Skládka palív, surovín, produktov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Do 100
66,39 Eur
33,19 Eur
Nad 100
100,00 Eur
66,39 Eur
Nad 200
166,00 Eur
100,00 Eur
Nad 500
332,00 Eur
166,00 Eur
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Príloha č.2 k VZN č.1/2015
OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia na rok 201.....
/podľa skutočnosti roka 201.../
Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia Obecnému úradu Dlhá nad Váhom tieto údaje potrebné pre určenie výšky
poplatku:
I.
Všeobecné údaje:
Adresa zdroja:

Malý zdroj – názov technológie, výroby

Prevádzkovateľ zdroja:
/adresa/

Dátum vydanie stavebného povolenia

Identifikácia“
/IČO, fyzická osoba, právnická osoba

Dátum začatia prevádzky

Bankové spojenie:
II.
Údaje o malých zdrojoch
A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW
ďalej uvádza:
Druh kotla:
Príkon:
Druh roštu:
Druh paliva:

Spotreba paliva /m3, t/rok/

Výška komína:

Poznámka:

B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov:
Kapacita výroby /t/rok/
Spotreba základných surovín(t/rok/
Druh znečisťujúcich látok:
Hmotný tok znečisťujúcich látok /kg/rok/:
Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok /meranie, bilančný výpočet/:
C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín produktov, odpadov a záchytných exhalátov, plochy na
ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iné stavby,
zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie /napr. manipulácia s uhlím, obilím, sypkými
materiálmi a pod./
Druh vykonávanej činnosti
Druh manipulovanej, skládkovej látky
Množstvo manipulovanej skládkovej látky /t/rok/
Veľkosť manipulačnej plochy

Pečiatka, podpis oznamovateľa:

Dátum:

