OBEC SĽAŽANY
__________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2017
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce
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- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 18.08.2017
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 18.08.2017
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Ing. Jozef Magát, v.r.
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Sľažanoch podľa §6 odst. 2, §11 odst. 4, písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §6 ods. 5 zákona č. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v súlade so
zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
„VZN“) o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Toto VZN upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia (ďalej len „ MZZO “) na území obce Sľažany a určuje výšku a spôsob platenia
poplatku prevádzkovateľovi MZZO, ako aj spôsob riešenia správnych deliktov v oblasti
ochrany ovzdušia, spôsob a výšku ukladania pokút za porušenie povinností prevádzkovateľa
MZZO.
Článok 2
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
(1)
(2)
(3)

(4)

O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá
prevádzkuje MZZO rozhoduje obec.
Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované MZZO na území obce.
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť každoročne
do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu 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 malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích
zariadení. Náležitosti tohto oznámenia upravuje Článok 3 tohto VZN.
Poplatky platené prevádzkovateľmi MZZO sú príjmom rozpočtu obce.
Článok 3
Náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja

(1)

Prevádzkovateľ MZZO vo svojom oznámení uvedie:
a) názov a sídlo prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia, IČO,
b) činnosť prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia,
c) druh zdrojov znečisťovania ovzdušia,
d) počet zdrojov znečisťovania ovzdušia,
e) údaje o umiestnení zdrojov znečisťovania ovzdušia,
f) spotreba palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú (druh paliva,
kvalitatívne ukazovatele palív a surovín, počet prevádzkových hodín MZZO, druh
a účinnosť odlučovacích zariadení),
g) súhrnný menovitý tepelný príkon zdrojov znečisťovania ovzdušia.

(2)

Oznámenie podľa ods. 1 tvorí príloha č. 1 k tomuto VZN.

Článok 4
Určenie výšky poplatku
(1) Výška poplatku sa určuje paušálne podľa sadzobníka tohto nariadenia na základe údajov
oznámených podľa Článku 2 ods. 3 tohto VZN a je závislý od kategorizácie zdroja
znečistenia – od spotreby palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
(2) Obec preskúma údaje uvedení v oznámení a na základe množstva a škodlivosti látok
vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí
ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO v predchádzajúcom roku.
(3) Sadzby poplatkov:

Druh paliva
Zemný plyn

Drevo (biomasa)
Tuhé palivo (uhlie, koks)
Kvapalné palivo (vykurovacie oleje)

Spotreba palív
do 5000 m3
od 5001 m3 do 10000 m3
od 10001 m3 do 15000 m3
od 15001 m3 do 20000 m3
nad 200001 m3
do 15 m3
nad 15 m3
do 20 m3
nad 20 m3
do
5 m3
nad 5 m3

Poplatok v €
15,25,30,35,40,15,30,40,60,30,50,-

(4) Výška poplatku prevádzkovateľa malých zdrojov iných ako uvedených v Článku 4 ods. 3
tohto VZN sa vyrubí za obdobie kalendárneho roka paušálnou sumou 70,- €.
Článok 5
Platenie poplatkov
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sa platia jednorazovo vždy najneskôr do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
Článok 6
Oslobodenie od poplatkovej a oznamovacej povinnosti
(1) Od oznamovacej povinnosti sú oslobodení prevádzkovatelia nasledovných malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia:
a) obec, obecné rozpočtové a príspevkové organizácie,
b) predškolské, školské, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a charitatívne zariadenia.
(2) Uvedeným prevádzkovateľom MZZO sa poplatok podľa tohto VZN nevyrubí.

Článok 7
Sankcie
(1) Za nesplnenie povinností ustanovených zákonom a určených v rozhodnutí obce uloží
obec v prenesenom výkone štátnej správy prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do
výšky 663,87 eura.
(2) Uložená pokuta je príjmom obce.
(3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec o porušení povinností
dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia povinnosti.
§8
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce sa ruší VZN č. 13/2008 o ochrane ovzdušia
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania zo dňa 28.11.2008.
(2) Toto VZN obce Sľažany bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Sľažany dňa
05.09.2017, uznesením číslo 23/2017.
(3) VZN nadobúda účinnosť dňom 01.10.2017.

V Sľažanoch dňa 05.09.2017

Ing. Jozef Magát, v.r.
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce
Obec Sľažany – Obecný úrad, 951 71 Sľažany 90

OZNÁMENIE
údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia
pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia na území obce Sľažany pre rok .................
podľa skutočnosti roku ......................., podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
I.

Všeobecné údaje:

Prevádzkovateľ zdroja:
Meno, priezvisko/obchodné meno:
Miesto podnikania/sídlo spoločnosti:
IČO:
Bankové spojenie:
Činnosť:
Názov zdroja/typ zdroja:
(uviesť spaľovacie zariadenie, zariadenie
....................)
Umiestnenie zdroja:
Dátum začatia prevádzky:

...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
technologických procesov, skladovanie
...................................................................
...................................................................

II. Údaje o malých zdrojoch
A. Prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia so súhrnným menovitým tepelným príkonom
nižším ako 0,3 MW
Druh zdroja znečisťovania (typ kotla)
Počet
Tepelný príkon zdroja v MW
Druh paliva (plyn, uhlie, drevo .....)
Celková spotreba paliva v roku .......... (m3)
Iné
B. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a záchytných exhalátov
a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie
Druh vykonávanej činnosti
Druh manipulovanej skladovanej látky
Množstvo manipulovanej látky za uplynulý rok
Veľkosť manipulačnej plochy
Iné

C. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov (napr. píla, lakovne, autoopravovne
a pod.)
Druh výroby alebo činnosti
Spotreba použitej látky
Kapacita výroby
Druh znečisťujúcej látky
Iné

Oznámenie vypracoval: .................................................

podpis: .................................

E-mail/telefón: ............................................................................................................................

Za správnosť údajov zodpovedá: ..................................

podpis: ...............................

Dňa:

pečiatka:

