VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/2018
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia na území obce Timoradza

Obec Timoradza ako príslušný orgán v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany
ovzdušia podľa § 2 ods. 2 zák. NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
a v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm.g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva v súčinnosti s § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Timoradza

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
(1) Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len VZN) sa
vydáva s cieľom určiť podrobnosti vo veciach platenia poplatkov prevádzkovateľom
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
(2) Účelom tohto VZN je:
a) vymedziť základné pojmy, práva a povinnosti právnických osôb, fyzických osôb –
podnikateľov,
b) ustanoviť náležitosti oznámenia prevádzkovateľa, výšku poplatku, spôsob výpočtu
poplatku a spôsob platenia poplatku.
Článok 2
ZÁKLADNÉ POJMY
(1) Znečisťujúcou látkou je 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 (§ 2 písm. b) zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší).
(2) Malými zdrojmi znečistenia ovzdušia (ďalej len MZZO) v podmienkach obce Timoradza
sú:
a) technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so
súhrnným menovitým príkonom do 0,3 MW (Vyhl. č. 356/2010 Z.z., ktorou sa
vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a jej Príloha č. 2 –
Kategorizácia stacionárnych zdrojov),
b) technologický celok nepatriaci do kategórie veľkých 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.
(3) Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo prevádzkovať
alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia (§ 2 písm. f) zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší).

Článok 3
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA
OVZDUŠIA
(1) Prevádzkovatelia MZZO v obci Timoradza sú povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou Timoradza,
a) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce Timoradza, alebo týmito orgánmi
povereným osobám, ku stacionárnym zdrojom znečisťovania za účelom zisťovania
množstva znečisťujúcich látok a kontroly stacionárneho zdroja znečisťovania
a jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné doklady,
b) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou Timoradza alebo inšpekciou.
(2) Povinnosti podľa ods. (1) písm. b) tohto článku sa vzťahujú len na právnické osoby a na
fyzické osoby – podnikateľov (ďalej len PO a FO podnikateľ).
Článok 4
PRÍJEMCA POPLATKU
(1)
(2)
(3)

Príjemcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO v katastrálnom
území obce Timoradza je obec Timoradza.
Obec rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá
prevádzkuje MZZO.
Na konanie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahujú všeobecné predpisy
o správnom konaní podľa § 18 zák. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov.
Článok 5
OZNAMOVACIA A POPLATKOVÁ POVINNOSŤ

(1) Prevádzkovateľ MZZO, ktorý je PO, alebo FO podnikateľ je povinný každoročne do 15.
februára oznámiť obci Uhrovec spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti vypúšťaných
znečisťujúcich látok a údaje o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku
v zmysle Prílohy č.1 tohto VZN.
(2) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO, a to podľa množstva a druhu spáleného paliva.
(3) Pri zániku MZZO je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného podľa
skutočnosti uplynulého roka aj poplatok určený za to obdobie kalendárneho roka,
v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja.
Za tým účelom je prevádzkovateľ povinný oznámiť zánik malého zdroja do 15 dní na
Obecný úrad Timoradza.
Článok 6
VÝŠKA POPLATKU
(1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa na území obce
Timoradza určuje v závislosti od jeho veľkosti a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich
látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

V oznámení (Príloha č.1 tohto VZN) obecnému úradu prevádzkovateľ je povinný uviesť:
- názov a adresa prevádzkovateľa zdroja,
- názov a adresa umiestnenia zdroja,
- druh, značka a typové označenie zdroja,
- celkový výkon (príkon),
- množstvo a druh spotrebovaného paliva,
- doklady preukazujúce uvedené skutočnosti.
Výška poplatku prevádzkovateľa MZZO na spaľovanie palív s príkonom nižším ako 0,3
MW je:
A. 99,60 €, ak sa v ňom za obdobie minulého roka spálilo:
a) do 10 ton hnedého uhlia,
b) do 16 ton čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja.
B. 66,40 €
a) do 20 ton ľahkého vykurovacieho oleja,
b) do 50 ton nafty
c) do 20 ton drevnej hmoty
C. a) 10,00 € do 5 000 m3 zemného plynu, propan-butanu,
b) 20,00 € do 10 000 m3 zemného plynu, propan-butanu,
c) 30,00 € do 25 000 m3 zemného plynu, propan-butanu,
d) 50,00 € nad 25 000 m3 zemného plynu, propan-butanu.
Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobkom základnej čiastky a podielu
skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v článku 6 odseku 2 tohto VZN, najviac však
350,00 €.
Prevádzkovateľ je oslobodený od poplatku:
a) po dobu 1 roka, ak na jeho zariadení došlo k prechodu z palív uvedených
v článku 6 odseku 2 tohto VZN časť A. písm. a), b), časť B. písm. a), b), na zemný
plyn.
Pri prechode z ušľachtilého paliva, t.j. zo zemného plynu alebo propan-butanu na iné palivo
uvedené v článku 6 odseku 2 tohto VZN sa poplatok zvyšuje o 500%, najviac však do
výšky 350,00 €.
Poplatok za ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných
zdrojov znečisťovania ovzdušia, 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 sa určujú ročnou sadzbou nasledovne:
Čerpacie stanice pohonných hmôt: 50,00 €/rok
Článok 7
SPÔSOB PLATENIA POPLATKU

(1) Obec Timoradza preskúma údaje uvedené v oznámení prevádzkovateľa MZZO a vydá
rozhodnutie o vyrubení poplatku, v ktorom určí výšku ročného poplatku a ďalšie
podmienky, týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa.
(2) Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol
poplatok vyrubený.

Článok 8
SANKCIE
1) Nedodržanie ustanovení tohto VZN právnickými osobami a fyzickými osobami
oprávnenými na podnikanie sa postihuje v súlade s § 13 ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výšky 6 638 €.
2) Za nesplnenie povinností uvedených v čl. 5 ods. 1) tohto VZN a určených vo
vydanom rozhodnutí obce uloží obec prevádzkovateľovi MZZO pokutu do 663,87
€.
3) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú zamestnanci obce na základe
písomného poverenia starostom obce.

Článok 9
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce.
2) Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
NR SR č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č. 104/2018 Obecného
zastupiteľstva v Timoradzi dňa 16.03.2018 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Ing. Juraj Krajčík
starosta obce
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Príloha č.1 k VZN č. 1/2018

Obec Timoradza
Timoradza 1
956 52

Oznámenie
údajov potrebných pre vyrubenie poplatku prevádzkovateľovi
malého zdroja znečisťovania ovzdušia
za rok ................
V zmysle článku 6 ods. 1 VZN č. 1/2018, ako prevádzkovateľ malého zdroja
znečisťovania ovzdušia, Vám oznamujem nasledovné skutočnosti potrebné pre vyrubenie
poplatku prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia:

Názov a sídlo (adresa) prevádzkovateľa zdroja:
.......................................................................................................................................................
Názov a adresa zdroja: .................................................................................................................
Druh, značka a typové označenie zdroja: ....................................................................................
......................................................................................................................................................
Celkový výkon (príkon): .............................................................................................................
Druh spotrebovaného paliva(hnedé uhlie, čierne uhlie, koks, ťažký vykurovací olej, ľahký
vykurovací olej, nafta, zemný plyn, propan-butan, drevná hmota a iné ):
.......................................................................................................................................................
Množstvo spotrebovaného paliva(v m3 resp. v tonách): ..............................................................
Doklady preukazujúce horeuvedené skutočnosti (faktúry, dokumentácia a iné):
.......................................................................................................................................................

V ................................................,

dňa: .......................................... .......................................
pečiatka a podpis

