Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005
o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Sebedražie
Schválené:
Účinnosť:

15. 12. 2005
01. 01. 2006

Obecné zastupiteľstvo v Sebedraží sa na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení v súlade so zákonom č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
a zákonom č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v platnom znení uznieslo na tomto VZN.

§1
Predmet a účel VZN
1. Toto VZN upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia
pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri obmedzovaní príčin a zmierňovaní
následkov znečisťovania ovzdušia, ciele v kvalite vonkajšieho ovzdušia, pôsobnosť obce (ďalej
len „orgán ochrany ovzdušia“) a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrany
ovzdušia.
2.

Účelom tohto VZN:
a) je určenie podmienok spoplatnenia prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia
ovzdušia na území obce Sebedražie.
b) poplatok podľa tohto VZN platia právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú malé
zdroje znečisťovania ovzdušia – technologické objekty obsahujúce stacionárne
zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom nižším ako 300 kW, zariadenia
technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných zdrojov
znečisťovania, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať
znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a zachytených
exhalátov a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušia.

§2
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
Poplatky platia právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia
na podnikateľskú činnosť.

§3
Oznamovanie údajov
1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie, je povinný každoročne do 15. februára oznámiť Obecnému úradu
v Sebedraží údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťanej látky a o veľkosti zdroja
prevádzkovaného v uplynulom roku.
2. Za nesplnenie uvedenej povinnosti obec Sebedražie uloží prevádzkovateľovi malého zdroja
znečisťovania pokutu najmenej 2 000,- Sk a najviac 100 000,- Sk.
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§4
Kritéria pre výpočet výšky poplatku a znečisťovanie ovzdušia
1. Kritéria pre výpočet výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia sú:
a/ množstvo spotrebovaných látok, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú
b/ druh spotrebovaných látok, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

§5
Výpočet poplatku a spôsob platenia poplatku
1. Orgán ochrany ovzdušia vydá rozhodnutie o určení poplatku, v ktorom určí výšku ročného
poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa.
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce Sebedražie.
3. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa určuje ročnou paušálnou sumou do výšky 20000,Sk úmerne podľa jeho veľkosti a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok, alebo
spotreby množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú.
4. Pre stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom nižším ako 300 kW sú
poplatky nasledovné:
a/ poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom spaľujúcim pevné palivo:
- spoplatňuje sa každá spotrebovaná tona pevného paliva aj začatá : 100,- Sk/tona
b/ poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom spaľujúcim kvapalné palivo:
- ľahký vykurovací olej: 50,- Sk/tona
- nafta: 10,- Sk/tona
c/ poplatok za znečistenie ovzdušia malým zdrojom spaľujúcim plynné palivo:
zemný plyn: 5,- Sk/1000 m3
5. Výška a termíny splátok ročného poplatku budú určené prevádzkovateľovi malého zdroja
znečisťovania ovzdušia v rozhodnutí o určení ročného poplatku, vydaného obcou ako
orgánom pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
6. Ak celková vypočítaná výška poplatku za kalendárny rok neprevyšuje sumu 100,- Sk,
poplatok sa nevyrúbi.
7. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č. 401/1998 Z. z.
v platnom znení sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak citovaný zákon
neustanovuje inak.

§6
Príjemca poplatku
Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania sú príjmom rozpočtu obce.

§7
Vymedzenie zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje poplatková povinnosť
1.
2.
3.
4.

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje obec Sebedražie .
Malé zdroje znečisťovania ovzdušia zdravotníckych a školských zariadení.
Sociálne a charitatívne organizácie, ktoré požiadajú o oslobodenie od poplatku za
znečisťovanie a ich žiadosť bude schválená obcou Sebedražie.
Malé zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným výkonom do 50 kW, ktoré prevádzkujú
fyzické osoby, ak sa tieto zdroje pravidelne nepoužívanú na podnikateľskú činnosť.
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§8
Kontrolná činnosť
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) členovia komisie verejného poriadku a členovia komisie životného prostredia,
b) zamestnanci OcÚ Sebedražie ,
c) hlavný kontrolór obce,
d) iné osoby poverené starostom obce.

§9
Iné správne delikty
1.

2.

Pokutu od 100,- Sk do 100 000,- Sk uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší
povinnosti ustanovené v § 18 ods. 2, v § 20 ods. 1 písm. a), c) a e) zákona č. 478/2002 Z. z.
o ochrane ovzdušia v platnom znení, alebo ak vykonáva činnosti podľa § 22 ods. 1 písm. b)
zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v platnom znení bez súhlasu obce .
Pokutu od 500,- Sk do 10 000,- Sk uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší
povinnosti ustanovené v § 20 ods. 1 písm. b) d) zákona 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia
v platnom znení.

§ 10
Spoločné ustanovenia
1.
2.

Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohoto zákona sa vzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní, ak príslušný právny predpis neustanovuje inak.
Pokiaľ fyzické osoby, právnické osoby nebudú rešpektovať ustanovenia tohoto všeobecne
záväzného nariadenia, obec bude postupovať v súlade s platnou právnou úpravou a môže
uložiť pokutu.

§11
Záverečné ustanovenia
1.

Obecné zastupiteľstvo obce Sebedražie sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o
poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Sebedražie uznieslo dňa 15.12.2005, uznesením
č. 4/12/2005 Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2006.

V Sebedraží, dňa 15.12. 2005.

Ing. Peter Juríček v. r.

3

Hlásenie
o množstve vypustených znečisťujúcich látok do ovzdušia v zmysle VZN č. 6/2004 o poplatkoch za
znečistenie ovzdušia na území obce Sebedražie , v súlade so zákonom NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia:
/uviesť meno a adresu, resp. obchodný názov a sídlo/
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Prevádzkované malé zdroje znečistenia ovzdušia:
/uviesť druh zdroja napr. plynová kotolňa, kotolňa na tuhé palivo a pod. a miesto, kde sa nachádzajú/
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Druh spotrebovaných látok, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú:
/uviesť druh látky napr. zemný plyn, nafta, ľahký vykurovací olej a pod./
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Množstvo spotrebovaných látok, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú:
/uviesť tuhé látky, ľahký vykurovací olej a naftu v tonách, zemný plyn v m3/
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

V ......................................., dňa ...................................

...........................................................
Meno a podpis oprávnenej osoby
/pečiatka/

4

