VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Hrabičov
č. 7/2012
O POPLATKU ZA ZNEČISOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI
ZNEČISŤOVANIA
Obec Hrabičov podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa
dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov /zákon o ovzduší/, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje pojmy práva a povinnosti
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia /ďalej len „prevádzkovateľ malého
zdroja“/ na území obce a určuje výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov.
Článok 2
Základné pojmy
1. Zdroj znečisťovania je presne špecifikovaný v § 3 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdušia. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia /ďalej len malý zdroj/ sú 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.
2. 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.
3. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická alebo fyzická
osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia.
4. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia, za podmienok
ustanovených v zákone.

Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania
1. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný:
a/ uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade
s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou /§ 22 zákona o ovzduší/,

b/ umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce, alebo týmito orgánmi povereným
osobám ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja
a jeho prevádzky a predkladať im potrebné doklady,
c/ vykonávať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou /§ 27 ods. 1
zákona o ovzduší/,
d/ viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať okresnému úradu údaje,
ktorých rozsah ustanoví vykonávací predpis a na požiadanie tieto aj ďalšie potrebné
údaje na zistenie stavu ovzdušia poskytovať orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito
orgánmi povereným právnickým osobám.
2. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania musí mať súhlas príslušného orgánu
ochrany ovzdušia na:
a/ vydanie rozhodnutia o umiestnení malých zdrojov, vrátane ich zmien a
rozhodnutí na ich užívanie,
b/ na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých
zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.

3. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný:
a/ 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,
b/ platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia za uplynulý kalendárny rok,
c/ platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia podľa skutočnosti uplynulého roka za to
obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie než došlo k zániku malého
zdroja znečisťovania, zánik malého zdroja znečisťovania písomne oznámiť do 15 dní
správcovi poplatku,
d/ platiť poplatok v polyfunkčnom dome,
e/ platiť poplatok v neobývanom rodinnom dome, ktorý sa výlučne využíva na
podnikateľskú činnosť.
4. Od poplatkovej povinnosti sú oslobodené:
a/ fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré túto činnosť vykonávajú v rodinných
domoch,
b/ školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec.

Článok 4
Výška poplatku

1. Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív s tepelným výkonom

nižším ako 0,3 MW je minimálne 6,64Eura, ak v ňom za uplynulé obdobie minulého
roka spálil palivá v kombinácii do:
a/ 1 t, m3 dreveného, hnedého, čierneho uhlia, koksu a
b/ 5 t, m3dreva, alebo
c/ 5.000 m3 zemného plynu.
2. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 6,64 Eura a podielu skutočnej

spotreby k spotrebe uvedenej v odseku 1, najviac však 664 Eura
3. Výška poplatku prevádzkovateľa skládky palív je:
a/ 0,066 €/m3, t, za zmanipulovanie 1 m3, t, palivového dreva, uhlia alebo koksu,
b/0,265 € / m3, t, za zmanipulovanie /prečerpanie/ 1 m3, t, nafty alebo benzínu.
4. Výška poplatku prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania neuvedených

v odseku 1 a 3 sa vyrubí za obdobie kalendárneho roka paušálnou sumou od 6,64€ do
664 € na základe údajov uvedených v oznámení, úmerne k množstvu a škodlivosti
vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú.
5. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu minimálnych
poplatkov uvedených v čl.4, bod 1, za všetky ním prevádzkované malé zdroje
znečisťovania ovzdušia v obci.

Článok 5
Vyrubenie poplatku
1. Poplatok vyrubí správca poplatku, ktorým je Obecný úrad Hrabičov.

2. Poplatok je splatný do 30. júna bežného roka.
3. O znížení alebo odpustení poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

znečisťovania alebo pokuty, môže na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa
v individuálnych prípadoch rozhodnúť starosta obce, obecné zastupiteľstvo.

Článok 6
Pokuty
1. Za nesplnenie si oznamovacej povinnosti a povinnosti určenej vo vydanom rozhodnutí

o poplatkoch, uloží správca poplatku prevádzkovateľovi, sankciu do 664 € Sk.
2. Obec je oprávnená ukladať pokuty aj pri porušení iných povinností, ktoré sú taxatívne
uvedené v § 38 ods. 6, 7, 8 zákona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší.

3. Sankcie podľa odseku 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa správca

poplatku o porušení povinnosti dozvedel, najneskoršie do 3 rokov odo dňa, keď
k porušeniu týchto povinností došlo.

Článok 7
Spoločné ustanovenia
1. Poplatky a sankcie vyrubené podľa tohto nariadenia sú príjmom rozpočtu obce.

2. V prípadoch neuvedených v tomto VZN, sa bude postupovať v súlade s platnými
právnymi predpismi.
3. Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrabičove
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