Všeobecne záväzné nariadenie
OBEC JÁNOVCE

Číslo: VZN-08/2011
Výtlačok: 1/2

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Jánovce

30.11.2011

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Jánovce

16.12.2011

VZN nadobúda účinnosť

01.01.2012

Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998
Z. z. . o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších právnych predpisov
v spojení ust. § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ust. § 1 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v nadväznosti na ustanovenia zákona č.
137/2010 Z. z. o ovzduší
vydáva
t o to

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia
na území obce Jánovce
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) stanovuje práva a povinnosti
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Jánovce (ďalej
len “obec“) a určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia
v súvislosti o s ochranou ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou.
§2
Základné pojmy
1. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“) sú:
a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným
tepelným príkonom do 0,3 MW,
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania
ovzdušia a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia,
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia,
d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkých alebo
stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia,
e) iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.

2. Znečisťujúcou látkou pre účely tohto nariadenia 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 látky, ktorej vnášanie do životného
prostredia je upravené osobitným predpisom.
3. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa rozumie právnická osoba
alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania
ovzdušia na území obce.
Poplatková povinnosť
§3
Poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia
1. Platcom poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia sú právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia
(ďalej len „prevádzkovateľ“).
2. Poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia za kalendárny rok určí obec, podľa
údajov v zmysle ust. § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších právnych predpisov, paušálnou sumou
úmernou množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe
palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
3. Maximálna paušálna suma poplatku podľa ods. 2 (za jeden zdroj znečistenia na
kalendárny rok) je 663,87 eura.
4. Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov podľa Sadzobníka
poplatkov uvedeného v prílohe č. 1 za všetky ním prevádzkované malé zdroje
znečisťovania ovzdušia v obci.
§4
Oznamovacia povinnosť
1. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný každoročne do 15. februára oznámiť 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, najmä o druhu a
kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého
zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.
2. Na účely odseku l je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania povinný predkladať
obci oznámenie (vzor v prílohe č. 2) s nasledujúcimi údajmi:
a) názov, sídlo a IČO prevádzkovateľa malého zdroja
b) činnosť prevádzkovateľa
c) druh a počet zdrojov, ich umiestnenie a ich tepelný príkon
d) druh používaného paliva alebo suroviny, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú
e) ročnú spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú
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f) druh a činnosť odlučovacích zariadení
g) počet a druh hospodárskych zvierat
§5
Oslobodenie od oznamovacej a poplatkovej povinnosti
1. V súlade s ust. § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. sú od oznamovacej a poplatkovej
povinnosti oslobodení prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
a) slúžiacich na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody v bytových domoch,
b) objektoch, ktoré prevádzkuje Obec Jánovce, alebo jeho rozpočtové a príspevkové
organizácie,
c) predškolských a školských zariadení,
d) zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti.

§6
Správa poplatku
1. Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania je obec Jánovce.
2. Obec určí poplatkovú povinnosť, vrátane výšky poplatku prevádzkovateľa
rozhodnutím. Na konanie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahuje zákon
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 401/1998
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

§7
Spôsob platenia poplatku
1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia za uplynulý rok je povinný prevádzkovateľ
malého zdroja uhradiť v zmysle podmienok právoplatného a vykonateľného
rozhodnutia obce o výške poplatku.
2. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti do pokladne obce.
3. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom obce.

§8
Pokuty
1. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti uloží obec prevádzkovateľovi pokutu do
663,87 eura (ust. § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z.).
2. Pokuty podľa ust. § 8 tohto nariadenia sú príjmom obce.
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§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Použitie príjmov z poplatkov vyberaných na základe tohto nariadenia je účelovo
viazané na ochranu životného prostredia obce a na zabezpečenie výkonu úloh štátnej
správy ochrany ovzdušia, prenesených na obec.
2. Vo veciach týmto nariadením neupravených je potrebné postupovať v súlade s
ustanoveniami zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov.
3. Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo obce Jánovce uznesením číslo
91/2011 zo dňa 16.12.2011 a nadobúda účinnosť dňom 01.januára 2012.
V Jánovciach, dňa 16.decembra 2011

Jozef Kacvinský
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN č. 08/2011

SADZOBNÍK
poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Číslo Názov kategórie
1.
1.1.
1.2.

PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL
Stacionárne piestové spaľovacie motory s
nainštalovaným súhrnným tepelným príkonom v MW
Technologické celky obsahujúce stacionárne
zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným
súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW
a) druh paliva zemný plyn so spotrebou palív
v m3/rok

b) druh paliva biomasa (drevo, brikety) so spotrebou
palív v m3/rok
c) druh paliva tuhé palivo (uhlie) so spotrebou palív
v m3/rok
d) druh paliva kvapalné palivo (vykurovacie oleje,
nafta) so spotrebou palív v m3/rok
2.

Prahová
kapacita

Poplatok
/rok v €

< 0,3

20

< 0,3
<5 000
5 001 - 10 000
10 001 – 20 000
> 20 000
<15
> 15
< 20
> 20
<5
>5

17
27
30
35
35
50
133
166
50
67

VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV

2.1. Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných
stavebných materiálov s projektovanou výrobnou
kapacitou v m3/hod.
3.
CHEMICKÝ PRIEMYSEL
Čerpacie stanice LPG (skvapalnené uhľovodíkové
3.1.
plyny, propán-bután) v m3/rok

<10

20

<0

10

a) opravárenstvo, napríklad autobusy, nákladné
vozidlá, koľajové vozidlá okrem osobných áut

< 0,5

20

b) autoopravárenstvo a prestriekavanie osobných áut

< 0,5

20

c) povrchová úprava nadrozmerných dopravných
prostriedkov

< 0,5

20

4.

OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA

4.1.

Následná povrchová úprava vozidiel s celkovou
spotrebou organického rozpúšťadla v t/rok:
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4.2.

4.3.

4.4.

Priemyselné spracovanie dreva:
a) mechanické spracovanie kusového dreva s
projektovaným množstvom spracovaného dreva
v m3/deň
b) mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej
hmoty, ako sú piliny, stružliny, triesky, štiepky,
s projektovaným množstvom spracovania v m3/deň
Spracovanie a povrchové úpravy s použitím
organických rozpúšťadiel vrátane pridružených
činností,
napríklad
znečisťovania,
podľa
projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel
v t/rok:
a) nanášanie náterov (povlakov) na povrchy,
lakovanie s projektovanou spotrebou organických
rozpúšťadiel v t/rok
b) lepenie všetkých
druhov
materiálov
s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel
v t/rok a ostatnými druhmi lepidiel v t/rok
Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným
počtom chovných miest:
Kategória I. naplnenie kapacity 50 %
Kategória II. – naplnenie kapacity od 50 do 100 %
a) ošípané s hmotnosťou nad 30 kg

20

< 100

20

< 0,6

20

< 0,6

20
Kategória
I.

II.

< 500

50

100

< 100

50

100

c) hydina

< 5 000

50

100

d) hovädzí dobytok
e) ovce
f) kone
g) kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá
Liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou 100percetného liehu v t/rok

< 200
< 2 000
< 300
< 1 500

50
50
50
50

100
100
100
100

b) prasnice

4.5.

< 50
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< 100

20

Príloha č. 2 k VZN č.
08/2011

OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
na rok .........................
(podľa skutočnosti roka ......................)
Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Obci Jánovce tieto údaje potrebné pre určenie výšky
poplatku:

I. Všeobecné údaje
I.
Adresa zdroja:

Malý zdroj – názov technológie,
výroby
(spaľovacie zariadenie s tepelným
príkonom nižším ako 0,3 MW,
zariadenie technologických procesov
a pod. – uviesť o akú prevádzku sa
jedná)

Prevádzkovateľ zdroja:
Meno a adresa

Identifikácia:
(IČO, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba)

Bankové spojenie:

Dátum zahájenia prevádzky:
(uvádza sa mesiac a rok)

II. Údaje o malých zdrojoch
A Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako
0,3 MW ďalej uvádza:
Typ kotla:

Príkon/výkon v kW:

Druh paliva:

Spotreba paliva (m3/rok, t/rok):

Poznámka:
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Počet:

B Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov (napr. pekárne, lakovne, výroba betónu, stolárske dielne, píly, liehovary a pod.)
Kapacita výroby (t/rok)

Spotreba základných surovín (t/rok)

Druhy znečisťujúcich látok:

Hmotnostný tok znečisťujúcich látok (t/rok):

Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok:
(meranie, bilančný výpočet)

C Prevádzkovateľ čerpacej stanice, skládky, palív, surovín, produktov, odpadov a
zachytených exhalátov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať
znečisťovanie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.
Druh a množstvo manipulovanej, skladovanej Druh a hmotnostný tok znečisťujúcich látok
látky (t/rok)
(t/rok)

Druh odlučovača:

Účinnosť odlučovania (%)

Veľkosť manipulačnej plochy:
D Chovateľ hospodárskych zvierat
Druh chovaných zvierat

Počet chovných miest

Kapacita zariadenia

Oznámenie vyhotovil:

Podpis:

Za správnosť zodpovedá:

Podpis:

Telefón?
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Predložené dňa:

III.

Výška poplatku (vyplní obec)

Stacionárne zariadenie pre spaľovanie palív (A)
Technologický zdroj (B)
Iné zariadenia a činnosti ( C )
Chov hospodárskych zvierat (D)
Poplatok spolu
Uložený rozhodnutím

Podpis zodpovedného zamestnanca:
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