NÁVRH

OBEC KLOKOČ

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 8/2019
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia

Návrh VZN
vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa:

.............................

VZN schválené
Obecným zastupiteľstvom v Klokoči dňa:

.............................

VZN vyhlásené
po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

.............................

VZN účinné dňom:

.............................

Obecné zastupiteľstvo v Klokoči podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov, s poukazom na zákon č. 137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší a na vyhlášku
MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 8/2019
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia
§1
Úvodné ustanovenia
(1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje
a) náležitosti oznámenia podľa osobitného predpisu1,
b) podrobnosti vo veciach určovania poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia (ďalej len „poplatok“),
c) vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať,
d) vyčlenenie malých zdrojov, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia
povinnosť.

§2
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“) je:
a) technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným
súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,
b) ostatný technologický celok, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať
znečistenie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a
činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.

(2) Prevádzkovateľom malého zdroja sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená
na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

§3
Oznamovacia povinnosť a náležitosti oznámenia
(1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára 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 kalendárny rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín,
počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích
zariadení.
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(2) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznamovať údaje podľa ods. (1) za uplynulý
kalendárny rok (ďalej len „hodnotené obdobie“), a to v rozsahu uvedenom v „Oznámení
prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia“, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tohto
nariadenia. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznamovať údaje za každý malý zdroj osobitne.
(3) Oznamované údaje podľa odseku (1) a (2) je prevádzkovateľ malého zdroja povinný doručiť
obci Klokoč písomne alebo elektronicky.

§4
Vylúčenie oznamovacej a poplatkovej povinnosti
(1) Oznamovacia povinnosť podľa § 3 tohto nariadenia sa nevzťahuje na prevádzkovateľa malého
zdroja, ktorým je:
a) obec Klokoč,
b) školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec Klokoč,
c) iné rozpočtové a príspevkové organizácie obce Klokoč.
(2)

Poplatok sa nebude vyrubovať prevádzkovateľovi malého zdroja, ktorým je:
a) obec Klokoč,
b) školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec Klokoč,
c) iné rozpočtové a príspevkové organizácie obce Klokoč.

§5
Určovanie výšky poplatku
(1) Pre stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW je
sadzba poplatku nasledovná:
a) poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia spaľujúci pevné palivo (spoplatňuje sa každá,
aj začatá spotrebovaná tona):
palivové drevo
hnedé uhlie
čierne uhlie
koks
brikety
drevná štiepka, biomasa
drevené pelety

........
........
........
........
........
........
........

5,00 €/t
12,00 €/t
10,00 €/t
8,00 €/t
8,00 €/t
5,00 €/t
5,00 €/t

b) poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia spaľujúci kvapalné palivo (spoplatňuje sa
každá, aj začatá spotrebovaná tona):

ľahký vykurovací olej
ťažký vykurovací olej
nafta

........
........
........

10,00 €/t
12,00 €/t
10,00 €/t

c) paušálny poplatok za prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia spaľujúceho plynné
palivo (pre určenie paušálneho poplatku sa vychádza zo súčtu všetkých spotrieb plynu na
všetkých prevádzkovaných zariadeniach):
spotreba plynu od 1 do 5 000 m3
spotreba plynu od 5 001 do 10 000 m3
za každých ďalších začatých 10 000 m3
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........
........
........

10,00 €
20,00 €
20,00 €

(2) Prevádzkovateľ zariadenia so stacionárnym piestovým spaľovacím motorom ako náhradným
zdrojom elektrickej energie, so spotrebou motorovej nafty, ak bolo toto zariadenie aspoň jednu
prevádzkovú hodinu v činnosti: paušálny poplatok 5,00 €.
(3) Sadzba poplatku pre plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať
znečisťovanie ovzdušia; otvorené skládky palív, surovín, produktov a odpadov; stavby, zariadenia
a činnosti, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie:
do 500 m2 plochy
501 až 2 000 m2 plochy
2 001 a viac m2 plochy

........
........
........

50,00 €/t
150,00 €/t
250,00 €/t

(4) Prevádzkovateľ činnosti priemyselnej výroby betónu, malty, alebo iných stavebných materiálov
s projektovaným výkonom do 10 m3/h, ak táto činnosť prebiehala počas kalendárneho roka v
celkovom súčte viac ako 300 prevádzkových hodín: paušálny poplatok 20,00 €.
(5) Prevádzkovateľ kompostárne s projektovaným výkonom spracovaného odpadu do 0,75 t/hod,
ak v rámci tejto činnosti kompostovania bolo spracovaných v celkovom súčte viac ako 20 ton odpadu:
paušálny poplatok 30,00 €.
(6) Prevádzkovateľ čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu
ekvivalentných obyvateľov (ďalej len „EO“): paušálny poplatok vo výške
a) 10,00 € pre ČOV s kapacitou do 2 000 EO,
b) 20,00 € pre ČOV s kapacitou nad 2 000 EO.
(7) Prevádzkovateľ čerpacej stanice pohonných látok, ktorej projektovaný alebo skutočný ročný
obrat v m3 je menší ako 100 m3/rok okrem čerpacích staníc LPG (skvapalnené uhľovodíkové plyny) a
CNG (stlačený zemný plyn naftový): paušálny poplatok vo výške
a) 30,00 € za kalendárny rok za benzín,
b) 20,00 € za kalendárny rok za naftu.
(8) Prevádzkovateľ priemyselného spracovania dreva s projektovanou kapacitou do 20 m3
spracovaného dreva za deň (píly, výroba nábytku a pod.): paušálny poplatok vo výške
do 5 m3 denne
od 5 m3 do 10 m3 denne
od 10 m3 do 20 m3 denne

........
........
........

50,00 €
100,00 €t
200,00 €

(9) Pre ďalšie stacionárne malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré nie sú uvedené v odseku 1 až
8, je výška poplatku určovaná úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok
alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
(10) Poplatok pre prevádzkovateľa sa zníži o polovicu účinnosti použitého odlučovacieho
zariadenia.
(11) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 zákona
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich
látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú2.
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(12) Výpočtom určený poplatok sa zaokrúhli na celé eurá smerom nadol.

§6
Rozhodnutie o určení výšky poplatku
(1) Obec Klokoč preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v
ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v
predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej
povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
(2)

Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(3)

Poplatok platený prevádzkovateľom malého zdroja je príjmom rozpočtu obce.

§7
Sankcie
(1)

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva starosta obce a poverení zamestnanci obce.

(2) Sankcie za porušenie tohto nariadenia ukladá obec Klokoč v rámci preneseného výkonu štátnej
správy podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

§8
Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Klokoč dňa ............. uznesením
č. ....................
(2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom v Klokoči
a účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

...........................................
Radoslav Hruška
starosta

PRÍLOHY
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Príloha č. 1

Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Oznámenie údajov pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia v k.ú. Klokoč
pre rok ................ podľa skutočnosti v roku ..................
v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov

I. Všeobecné údaje o prevádzkovateľovi malého zdroja
Prevádzkovateľ malého zdroja (názov, sídlo, IČO):
Kontakt (meno kontaktnej osoby, telefón, email):

II. Údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
Adresa zdroja (miesto, kde sa zdroj nachádza):
Identifikácia zdroja (spaľovacie zariadenie s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW, názov
technológie, výroby, skládka palív, surovín, zariadenie technologických procesov a pod.):
Dátum začatia prevádzky (ak bola prevádzka zdroja začatá v priebehu roka, za ktorý sa podáva
oznámenie):

A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW
uvedie:
•
•
•
•
•

Typ kotla:
Výkon zariadenia:
Druh paliva:
Spotreba paliva (m3/rok, t/rok, l/rok):
Počet prevádzkových hodín kotla:

B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúceho do kategórie veľkých (nad 50
MW) a stredných (0,3-50 MW) zdrojov (napr. lakovne, autoopravovne, píly a nábytkárske
prevádzky, pekárne, iná výroba, z ktorej vznikajú znečisťujúce látky a pod.) uvedie:
•
•
•
•
•
•

Druh výroby (činnosť):
Projektovaná kapacita výroby (kg/rok, m3/rok, ks/rok):
Skutočná kapacita výroby (kg/h, t/rok, ks/rok):
Skutočná spotreba surovín (napr. organických rozpúšťadiel (kg/rok), skutočné množstvo
spracovaného dreva (m3/rok) a pod.):
Druh znečisťujúcich látok:
Množstvo vypustených znečisťujúcich látok (ak je známe):
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C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, plochy, na ktorej sa vykonávajú práce,
ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a inej stavby, zariadenia a činnosti výrazne
znečisťujúcej ovzdušie (napr. manipulácia s uhlím, obilím, sypkými materiálmi, ČOV, čerpacia
stanica PHM, výkrm dobytka, hnojiská, skládky – nádrže močovky a pod.) uvedie:
•
•
•

Druh činnosti:
Druh a množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok, m3/rok), veľkosť manipulačnej
plochy (m2):
Druh a množstvo uložených odpadov (t/rok), veľkosť skládkovej plochy (m2):

D. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (platí pre kategórie A, B,C) ďalej uvedie:
•
•
•
•

Názov a typ zariadenia na zachytávanie, alebo odlučovanie znečisťujúcich látok (odlučovacie
zariadenie, filter a pod.):
Účinnosť zariadenia:
Množstvo zachytených znečisťujúcich látok, ak takéto zariadenie bolo v činnosti:
Počet prevádzkových hodín zariadenia:

V Klokoči, dňa ..............................

...............................................
podpis oznamovateľa
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