Všeobecne záväzné nariadenie obce Podtureň
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Podtureň v zmysle ustanovení § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z.z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z.n.p. sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
§1
Poplatková povinnosť
1) Poplatok podľa tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) platia právnické
osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje
znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ malého zdroja“) za podmienok
ustanovených v zákone.

§2
Vymedzenie základných pojmov
1) Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“) sú technologické celky,
ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia:
a/ stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW
b/ skládky palív, surovín, produktov a odpadov
c/ ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov
d/ plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia
e/ stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo
stredného zdroja.

§3
Povinnosti prevádzkovateľa
1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný:
a/ oznámiť každoročne do 15. februára obci Podtureň za každý malý zdroj spotrebu palív a
surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie
škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok
b/ platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade s rozhodnutím vydaným obcou
c/ umožniť prístup povereným zamestnancom obce ku zdrojom na účel zistenia množstva
znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné doklady
d/ neprekročiť tmavosť dymu.

2) Prevádzkovateľ je povinný v oznámení uviesť:
a/ označenie prevádzkovateľa, t.j. obchodné meno, sídlo, IČO

b/ označenie všetkých prevádzok – ich názvy a sídla (do jedného podania)
c/ charakteristika zdroja znečistenia (§ 2, ods. 1 tohto VZN)
- pri stacionárnom spaľovacom zariadení druh zariadenia, tepelný príkon zdroja, druh
paliva, množstvo spotreby paliva
- pri skládke odpadov a surovín druh skladovacieho odpadu, množstvo uloženého odpadu
za uplynulý rok, rozlohu prevádzkovej plochy
- pri technologických celkoch druh výroby alebo činnosti a spotrebu surovín, náterových
hmôt, lepidiel, tlačiarenských farieb.
3) Povinnosť platiť poplatok a oznamovať údaje sa nevzťahuje na:
a/ fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje s tepelným príkonom do 50 kW, pokiaľ nie sú
pravidelne používané na podnikateľské činnosti
b/ prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa spáli menej paliva,
ako je uvedené v sadzobníku tohto nariadenia.

§4
Výška poplatku
1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do výšky 663 € na základe údajov oznámených podľa § 3, ods. 2 tohto
VZN, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe
palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
2) Výška poplatku sa určuje podľa sadzobníka uvedeného v prílohe č. 1 tohto VZN.

§5
Vyrubenie poplatku
1) O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje
malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec.
2) Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení
poplatku.

§6
Sankcie
1) Za nesplnenie oznamovacej povinnosti v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) a b) VZN a povinností
určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 zák. č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v z.n.p. uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do
výšky 663,87 €.
2) Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu
do 6638 eur, ak poruší nariadenie.
3) Za porušenie povinností uvedených v § 3 ods. 1 písm. c) VZN uloží obec
prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 20 do 330 eur.
4) Za porušenie povinností uvedených v § 3 ods. 1 písm. d) VZN uloží obec
prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 33 eur do 3300 eur.
5) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti alebo nariadenia.

§7
Spoločné ustanovenia
1) Na konanie vo veci poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa zák. č. 401/1998 Z.z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z.n.p. sa vzťahujú všeobecné predpisy o
správnom konaní.
2) Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce.

§8
Záverečné ustanovenia
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce Podtureň o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
č. 9/2011 zo dňa 29.11.2011.
2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Podtureň sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Podturni dňa 20.06.2018 v hlasovaní 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Podtureň č. 5/2018 nadobúda účinnosť 15.dňom
od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

V Podturni dňa 31.05.2018

Marián VOJTÍK
starosta

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnený
od: 01.06.2018 do: 20.06.2018.
Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. vyvesené
od: 27.06.2018 do: 13.07.2018.

Príloha č. 1
k VZN obce Podtureň č. 5/2018
Sadzby poplatkov za znečisťujúce látky vypúšťané malými zdrojmi sa určujú takto:
1. zemný plyn

3

množstvo spotrebovaného paliva m /rok
do 5 000
od 5 000 do 10 000
od 10 000 do 15 000
od 15 000 do 20 000
od 20 000 do 25 000
nad 25 000

€/rok
35 €
55 €
70 €
85 €
105 €
120 €

2. tuhé palivo (koks, uhlie, ťažké vykurovacie oleje, drevo, drevené pelety, biomasa,
nafta)
množstvo spotrebovaného paliva t/rok
€/rok
do 20
55 €
do 23
70 €
do 26
85 €
do 29
155 €
do 32
220 €
do 35
285 €
do 38
355 €
do 41
420 €
do 44
485 €
do 47
555 €
do 50
620 €
nad 50
663 €
3. skládky palív, surovín, produktov, živočíšnych a iných odpadov, záchytné exhaláty a
iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie
podľa plochy znečisťujúcej ovzdušie v m2
do 100
do 500
do 1 000
do 1 500
do 2 000
do 2 500
nad 2 500

€/rok
105 €
220 €
355 €
485 €
555 €
620 €
663 €

4. čistiarne odpadových vôd – centrálne čistiarne s kapacitou do 2000 ekvivalentných
obyvateľov
paušálny poplatok
paušálny poplatok

€/rok
50 €/rok

