Všeobecne záväzné nariadenie 1/2010
O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
Znečisťovania ovzdušia
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Ždani sa podľa §6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 478/2002 Z.z.
o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a s § 6 ods.5 zákona
č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia.

§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) upravuje podrobnosti vo veciach poplatku
prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia ( ďalej len malý zdroj) vrátane
vyčlenenia malých zdrojov, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať a taktiež upravuje
náležitosti oznámenia podľa § 6 odseku 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia.

§2
ZÁKLADNÉ POJMY
1. Vonkajším ovzduším sa rozumie okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia
v pracovných priestoroch.
2. Znečisťujúcou látkou 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 látok, ktorých uvádzanie do životného prostredia je
upravené osobitnými predpismi.
3. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať malý zdroj znečisťovania
ovzdušia.
4. Emisiou sa rozumie každé priame alebo nepriame vypustenie znečisťujúcej látky do
ovzdušia.
5. Malým zdrojom sa ostatné technologické celky nepatriace 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 alebo stredného zdroja.
6. Oznamovacia povinnosť znamená, že prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť
každoročne do 15. februára Obci Dolná Ždaňa za každý malý zdroj 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 a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

7. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia ( ďalej len poplatok) platia právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje v Obci Dolná Ždaňa
vyrubený poplatok na základe oznamovacej povinnosti.
8. Poplatník je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá
prevádzkuje malý zdroj v Obci Dolná Ždaňa vyrubený poplatok na základe oznamovacej
povinnosti.
9.
§3
POPLATKOVÁ POVINNOSŤ
1. Poplatok je poplatník povinný zaplatiť do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia Obce Dolná Ždaňa o určení ročného poplatku.
2. Pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja alebo jeho zániku je pôvodný prevádzkovateľ
povinný nahlásiť do 15 dní tieto zmeny na Obecný úrad v Dolnej Ždani.
3. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku
určeného v predchádzajúcom roku aj poplatok v príslušnom roku až do termínu zániku
malého zdroja. Poplatok bude stanovený alikvotnou sumou podľa dĺžky prevádzky
v príslušnom roku.
4. Náležitosti oznámenia sú uvedené v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou VZN č.
1/2010 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia.
5.
§4
VÝŠKA POPLATKU
1. Výška poplatku pri spaľovaní v stacionárnych zariadeniach s nainštalovaným súhrnným
menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW je 10 €, ak v ňom za uplynulé obdobie spálil
do:
a. 1 t/ rok....................dreveného, hnedého, čierneho uhlia, koksu, brikiet
b. 5 t/ rok....................dreva
c. 5 000 m3 / rok.........zemného plynu
2. Výška poplatku pri vyššej spotrebe ako je uvedené v tomto bode je určená ako cena
získaná vynásobením ceny za 1 t/ resp. 1 m3 , získanej zo základnej sadzby, vynásobená
skutočným spáleným množstvom, najviac do výšky 663, 87 €.
3. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu minimálnych
poplatkov uvedených v bode 1, za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania
ovzdušia v obci.
4. Poplatok sa nebude vyrubovať:
a) zdravotníckym a školským zariadeniam
b) nadáciám a neziskovým organizáciám
c) malým zdrojom prevádzkovaným obcou Dolná Ždaňa

§5
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
1.

Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov. 1)
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 29.3.2010 uznesením č. 20/2010
a nadobúda účinnosť od 1.5. 2010.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Dolná Ždaňa č. 5/2008
o ochrane životného prostredia – ochrana ovzdušia.

Andrea Murgašová
starostka obce

1)

Napr. Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov ( zákon o ovzduší), Vyhláška č. 338/2009 Z.z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov.

