Obec Pravenec

Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 9/2015
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území
obce Pravenec

Pravenec
2015

Obec Pravenec v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 2 ods. 2 a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva pre obec Pravenec toto
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 9/2015
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
na území obce Pravenec
§1
Predmet nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje náležitosti oznámenia prevádzkovateľov
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, podrobnosti vo veciach poplatku a výšku
poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia vrátane vyčlenenia malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok nebude vyrubovať.
§2
Základné pojmy
1. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len malý zdroj) sú technologické celky
obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom
nižším ako 0,3 MW (do 300 kW),
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 sa rozumie právnická alebo
fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento zdroj.

§3
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania (ďalej len „poplatok“)
za podmienok a vo výške ustanovených v tomto nariadení platia právnické osoby, fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia.
2. O výške poplatku rozhoduje obec Pravenec.
3. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce Pravenec.
Poplatková a oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na:
a) malé zdroje, ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch, v stavbách určených
na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie,
b) malé zdroje, ktoré prevádzkuje obec Pravenec alebo organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Pravenec,
c) malé zdroje, ktoré prevádzkujú školské a zdravotnícke zariadenia v obci Pravenec
d) malé zdroje, ktoré prevádzkujú sociálne, charitatívne, záujmové a cirkevné organizácie
v obci Pravenec.

§4
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
1. Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie, je povinný každoročne do l5. februára oznámiť obci Pravenec, za každý malý
zdroj spotrebu palív a surovín, údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti
vypustených znečisťujúcich látok a spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikli v uplynulom roku, v oznámení o spotrebe palív a surovín.
2. Oznámenie o spotrebe palív a surovín obsahuje tieto údaje:
- názov a sídlo prevádzkovateľa malého zdroja,
- zoznam a údaje o malých zdrojoch znečisťovania, ich názov a sídlo,
- množstvo spotrebovaného paliva za uplynulý rok,
- údaje o technologických zariadeniach.
§5
Výška poplatku
1. Obec Pravenec preskúma údaje uvedené v oznámení a vydá rozhodnutie o určení
poplatku, v ktorom určí najmä výšku ročného poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa
poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa.
2. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe oznámenia a to úmerne množstvu a
škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú.
3. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce Pravenec.
4. Ak je vypočítaný ročný poplatok za malý zdroj znečisťovania nižší ako 3,30 €, nevyrubuje
sa.
5. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len poplatok) za malé zdroje spaľujúce pevné
palivá za každú aj začatú tonu ročnej spotreby sa určuje vo výške:

druh paliva
hnedé uhlie
čierne uhlie
lignit
koks
brikety
drevo, drevná štiepka, drevené pelety

Poplatok v €/t
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
10,00

6. Poplatok za malé zdroje spaľujúce kvapalné palivá za každú aj začatú tonu ročnej
spotreby sa určuje vo výške:

druh paliva
ľahký vykurovací olej
ťažký vykurovací olej
nafta

Poplatok v €/t
6,00
8,00
3,00

7. Poplatok za malé zdroje spaľujúce plynné palivá za každých aj začatých 1000 m3 ročnej
spotreby sa určuje vo výške:

druh paliva
zemný plyn

Poplatok v €/1000 m3
0,30

8. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja povinný zaplatiť do
60 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku.
9. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č. 401/1998 Z.
z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa vzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní.
10. Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov sú príjmom rozpočtu obce Pravenec.
§7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Pravenec a na internetovej stránke
obce Pravenec dňa 27.11.2015.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Pravenci
dňa 15.12.2015, a bolo schválené uznesením č. 99/2015.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Pravenci.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2016.
5. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2007
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Pravenec v znení dodatku č. 1 zo
dňa 13.12.2007 a dodatku č. 2 zo dňa 16.12.2008.

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce
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