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VZN nadobúda účinnosť: 24.2.2017

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na
území obce Dolná Tižina
č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine podľa § 5 ods. 1 zákona a § 6 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení č. 369/90 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa § 27 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v
znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov vydáva pre územie obce Dolná Tižina toto VZN.
§1
Úvodné ustanovenie
1) Predmetom VZN je úprava práv a povinností pri ochrane ovzdušia pred vnášaním
znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou do ovzdušia.
2) Toto nariadenie tiež vymedzuje zdroje znečistenia, ktorým poplatok nebude vyrubený.
§2
Základné pojmy
1) Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú ostatné technologické celky nepatriace do
kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré
môžu spôsobiť znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby,
zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného
zdroja (ďalej len malý zdroj).
2) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) platia právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia,
stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovania ovzdušia, za podmienok
ustanovených v zákone.
§3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
1) Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v obci Dolná Tižina majú okrem
povinností uvedených v zákone č. 478/2002 Z.z. tieto osobitné povinnosti:
a) oznámiť každoročne do 15. februára Obci Dolná Tižina 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 ukazovateľov palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja
znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení,
b) oznámenie o prevádzke musí byť doručené preukázateľne (priamo do podateľne, prípadne
doporučene),
c) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len poplatok),
d) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia.
2) Oslobodené od platenia poplatku sú:

- poplatková povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov, ktoré sú umiestnené v
bytoch, obytných domoch, rodinných domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto
zdroje nevyužívajú na podnikanie.
§4
Správca poplatku
1) Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania je Obec Dolná Tižina.
2) Na konanie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahuje zákon .č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní a zákon č. 401/1198 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov.
§5
Poplatková povinnosť
1) O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje
malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec.
2) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 1 VZN
obce, úmerne k 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 v jednej obci.
4) Na určenie výšky poplatku za prevádzkovaný malý zdroj sa pre účely tohto nariadenia použije
sadzobník poplatkov uvedený v prílohe č. 1.
5) Ostatné malé zdroje, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa sadzobníka poplatkov
uvedeného v prílohe č. 1, je výška poplatku určovaná individuálne podľa druhu danej
technológie a vplyvu na znečisťovanie ovzdušia, a to paušálnou sumou do 663,87 € pre každý
zdroj na kalendárny rok.
6) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja povinný zaplatiť do 15
dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku.
7) Poplatok sa platí jednorazovo.
8) Poplatky sú príjmom rozpočtu obce.
§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Použitie poplatkov je účelovo viazané na ochranu životného prostredia obce a na
zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy ochrany ovzdušia, prenesených na obec.
2) Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 401/1998 Z.z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a zákon č. 529/2007 Z.z.
o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná Tižina schválilo Obecné zastupiteľstvo
v Dolnej Tižine uznesením č.92/2017 zo dňa 22.2.2017.

Ing. Ľubica Ďuricová
starostka obce

Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov znečisťovania na území obce Dolná Tižina č. 1/2017
Príloha č. 1
Sadzobník poplatkov pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia
1. Palivovo-energetický priemysel
Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným
menovitým tepelným príkonom do 0,30 MW.
1.1.Zariadenia na spaľovanie zemného plynu
Spotreba zemného plynu (m3/rok)

Poplatok (€)

Do 500 m3

25

Do 1000 m3

50

Do 1500 m3
3

100
3

od 1 500 m do 3500 m

150

3

250

nad 3 500m

1.2.Ostatné spaľovacie zariadenia
Spotreba paliva (t/rok)

Poplatok (€/tonu)

Hnedé uhlie

10

Čierne uhlie, koks

6

Palivové drevo, drevo

5

Ľahký vykurovací olej

6

Ťažký vykurovací olej

8

Nafta, Biomasa, Drevené pelety
Najviac do výšky 663,87 €

3

1.3.Poplatky za plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať
znečisťovanie ovzdušia
Výmera plochy m2

Poplatky za skládku odpadov Poplatok za skládku palív,
(napr. stavebný odpad, suť)
surovín, produktov a pod.
(€)
(€)

do 100,00

30

15

nad 100,00

40

20

nad 200,00

50

25

1.4.Ostatné priemyselné výroby a spracovanie kovov, ak:
a) súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v
MW
b) podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a
hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3
vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z.z., pre jestvujúce zariadenie:

- znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom
- organické plyny a pary
- iné znečisťujúce látky
Výška poplatku paušálnou sumou : do 663,87 € ročne
1.5.

Ostatné technológie – Ostatné malé zdroje pre ktoré nie je možné určiť poplatok
podľa vyššie uvedeného sadzobníka poplatkov, výška poplatku sa určí
individuálne podľa druhu technológie a vplyvu na znečisťovanie ovzdušia a to
paušálnou sumou do 663,87 € pre každý zdroj.

