VŠEOBECNE
ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE
OBCE
PLAVECKÉ PODHRADIE

č. 5/2016
O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
P R E V Á D Z K O V A T E Ľ M I M A L Ý C H Z D R O J O V Z N E Č I S T ENIA NA ÚZEMÍ OBCE PLAVECKÉ PODHRADIE

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí na základe ustanovení zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 137/2010 Z.z.
O ovzduší, v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z.z. O poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vo veci
určovania poplatkov za znečisťovanie ovzdušia za prevádzku malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia na území obce Plavecké Podhradie.
§1
Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú technologické celky obsahujúce stacionárne
zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW, ostatné
technologické celky patriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania
ovzdušia, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia znečisťovania
ovzdušia.
V pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja a o jeho kategorizácii rozhoduje
Obvodný úrad životného prostredia Malacky.

§2
Na účely tohto VZN je prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia
právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo alebo možnosť
prevádzkovať tento zdroj.
§3
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) platia právnické osoby
a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania
ovzdušia za podmienok ustanovených v tomto VZN.

§4
O poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec.

§5
Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci.

§6
Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa pre každý
malý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,88 € na základe údajov
oznámených obci.
§7
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť každoročne do
15. februára obci Plavecké Podhradie za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia úplne
a pravdivé údaje o spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie
úplne a pravdivé 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 odlučovacieho zariadenia.
§8
Všeobecné náležitosti oznámenia, ktoré sú prevádzkovatelia malých zdrojov povinní
oznámiť obci:
I. Meno, adresa, IČO prevádzkovateľa,
1. pri prevádzke energetických zdrojov (kotolne)
a) umiestnenie zdroja,
b) názov zdroja, typu a počet kotlov, tepelné príkony kotlov v MW,
c) druh používaného paliva a jeho spotreba v predchádzajúcom roku,
d) iné údaje v zmysle § 7 VZN,
2. pri prevádzke skládok prašných materiálov:
a) umiestnenie zdroja
b) názov zdroja, jeho veľkosť v m2
c) priemerné množstvo prašného materiálu na skládke počas roka v t,
d) iné zdroje v zmysle § 7 VZN,
3. pri chove hospodárskych zvierat:
a) umiestnenie zdroja
b) názov zdroja, druh chovných zvierat, ich priemerné množstvo počas roka,
c) iné údaje v zmysle § 7 VZN,
4. pri prevádzke iných technologických celkov (napr. spracovanie dreva, nátery
konštrukcií, lakovne automobilových súčiastok, čerpacie stanice propán butánu...)
a) umiestnenie zdroja,
b) názov zdroja, množstvo spotrebovaného materiálu v t, alebo v m3
c) iné údaje v zmysle § 7 VZN
§9
Postup pre určenie výšky poplatkov za znečisťovania ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov.
1. Pre prevádzkovateľov zariadení na spaľovanie palív sú súhrnným tepelným
príkonom do 0,3 MW:
a) výška poplatku 5,- € za 1 tonu spotrebovaného uhlia, ľahkého
vykurovacieho oleja, nafty alebo drevnej hmoty,

b) výška poplatku 2,- €, za 100m3 spotrebovaného zemného plynu
2. Pre prevádzkovateľov skládok odpadov, surovín, palív a iných prašných
materiálov:
a) výška poplatku 330,- €, ak je plocha skládky viac ako 100 m2
b) výška poplatku 170,- €, ak je plocha skládky od 50 m2
c) výška poplatku 65,- €, ak je plocha skládky menej ako 50 m2
3. Pre prevádzkovateľov chovov hospodárskych zvierat:
a) výška poplatku 330,- €, ako chová:
- viac ako 50 ks hovädzieho dobytka,
- viac ako 200 ks ošípaných
- viac ako 200 ks koní
- viac ako 1 000 ks hydiny.
b) výška poplatku 170,- € ak chová:
- 5 až 50 ks hovädzieho dobytka,
- 5 až 200 ks ošípaných,
- 5 až 200 ks koní
- 30 až 1 000 ks hydiny.
4. Pre prevádzkovateľov iných technológií malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sa
poplatok určí v zmysle § 6 VZN.
§ 10
Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na:
a) malý zdroj prevádzkovaný obcou,
b) malý zdroj prevádzkovaný základnou školou, materskou školou a inými školskými
zariadeniami,
c) malý zdroj prevádzkovaný organizáciou, poskytujúcou všeobecne prospešné služby v
oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
d) malý zdroj prevádzkovaný fyzickou osobou, ak zdroj nie je pravidelne využívaný na
podnikateľskú činnosť,
e) na všetky druhy krbov a to aj v podnikateľských objektoch.
§ 11
Pokuty a kontrola
a) Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 7 tohto VZN, uloží obec prevádzkovateľovi
malého zdroja pokutu do výšky 663,88 €. Pokuty a poplatky sú príjmom obce.
b) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva obec
prostredníctvom starostu obce, poslancov obce, poverených zamestnancov obce a
hlavného kontrolóra.

§ 12
Poplatok vyrubí obec rozhodnutím. Poplatok určený obcou sa platí jednorázovo, najneskôr
do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení výšky poplatku.
§ 13
Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú príjmom
rozpočtu obce.
§ 15
Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo
v Plaveckom Podhradí dňa 14.12.2016
a) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí.
b) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Plavecké Podhradie č. 3/2015.
c) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017.

Mgr. Milan Kousal
starosta obce
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