OBEC D O L N Ý O H A J
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 9/2012
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 10 /2012, dňa 27. januára 2012.
Vyvesené na úradnej tabuli od 30. januára 2012 do 14. februára 2012.
Účinnosť od 15. februára 2012.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Ohaji podľa § 6 ods. 1) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 478/2002 o ochrane
ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v
znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva
všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
§l
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") vymedzuje pojmy, povinnosti
prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Dolný Ohaj a určuje
výšku poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.
§2
Základné pojmy
1. Na účely tohto nariadenia sa :
malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len "malé zdroje") považujú technologické
objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom nižším
ako 0,3 MW, zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a
stredných zdrojov znečisťovania, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov
a zachytených exhalátov a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.
2. Prevádzkovateľom malého zdroja (ďalej len "prevádzkovateľ") sa rozumie právnická alebo
fyzická osoba oprávnená na podnikanie.
3. Poplatok podľa tohto nariadenia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania.
§3
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ MZZO je povinný:
a) umožniť prístup zamestnancovi obce, alebo obcou poverenej osobe ku zdroju na účel
zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im
potrebné podklady,
b) oznámiť obci do 15 dní zánik, resp. zmeny v parametroch či prevádzkovaní malého zdroja,
vrátane
všetkých
údajov
potrebných
pre
určenie
výšky
poplatku,
c) každoročne do 15. februára oznámiť obci za každý malý zdroj 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. V oznámení podľa odseku 1, písm. c) je prevádzkovateľ povinný uviesť:




základné údaje z obchodného alebo živnostenského registra,
miesto prevádzky malého zdroja,
umiestnenie, typ a príkon malého zdroja,





množstvo a druh použitého paliva a surovín za uplynulý rok,
počet prevádzkových hodín malého zdroja,
druh a účinnosť odlučovacích zariadení.

3. Obec 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.
4. Povinnosti podľa odseku 1 sa vzťahujú len na právnické osoby a fyzické osoby oprávnené
na podnikanie.
5. Povinnosť prevádzkovateľa prevádzkujúceho malý zdroj znečistenia na plynné palivo je
oznámiť do 15. februára skutočné množstvo spotreby plynu za predchádzajúci rok.
6. Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje s
tepelným príkonom do 50 kW, pokiaľ nie sú pravidelne používané na výkon podnikateľskej
činnosti. Za pravidelnosť sa v tomto prípade považuje, že bez použitia zdroja sa nedá
príslušná podnikateľská činnosť vykonávať, pričom perióda jeho použitia môže byť rôzne
dlhá.
7. Povinné oznámenia prevádzkovatelia oznamujú na predpísanom tlačive dostupnom na
obecnom úrade obce Dolný Ohaj.
§4
Prevádzkovatelia, ktorí nepodliehajú oznamovacej a poplatkovej povinnosti
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 v podnikateľských objektoch.
§5
Výška poplatku
1. Poplatok pre malý zdroj sa určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87
EUR.
2. Poplatok za malý zdroj spaľujúci pevné palivo, za každú spotrebovanú aj začatú 1 tonu
a) uhoľné brikety
b) hnedé uhlie
c) lignit
d) čierne uhlie
e) koks
f) drevené brikety a pelety
g) drevo

5,60 EUR/rok
7,70 EUR/rok
9,20 EUR/rok
6,70 EUR/rok
3,40 EUR/rok
2,30 EUR/rok
2,00 EUR/rok

3. Poplatok za malý zdroj spaľujúci kvapalné palivo, za každú spotrebovanú aj začatú 1 tonu
a) ťažký vykurovací olej
b) ľahký vykurovací olej
c) nafta

6,00 EUR/rok
4,70 EUR/rok
3,40 EUR/rok

4. Poplatok za malý zdroj spaľujúci plynné palivá, za každých spotrebovaných aj začatý
1 000 m3
– zemný plyn a propán bután

1,00 EUR/ rok.

5. K vypočítanému poplatku sa za každých 25 kW príkonu (výkonu aj začatých) malého
zdroja pripočíta 3,50 EUR.
6. Pre ostatné malé zdroje je výška poplatku určovaná individuálne, maximálne 663,87
EUR/rok.
7. Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje v obci.
8. Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§6
Spôsob platenia poplatku
Obec Dolný Ohaj preskúma údaje v oznámení a vydá rozhodnutie o určení poplatku. Poplatok
je splatný do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o výške poplatku.
§7
Sankcie
1. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3, odsek 1, písm. c) tohto všeobecne záväzného
nariadenia uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 EUR.
2. Pokuty a poplatky uložené Obcou Dolný Ohaj sú príjmom obce.
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva obec
prostredníctvom starostu obce, poverených zamestnancov obce a hlavného kontrolóra.
§8
Zánik zdroja
Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného podľa
skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom
znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja. Za tým účelom prevádzkovateľ
oznámi zánik malého zdroja do 15 dní od jeho zániku obci Dolný Ohaj.
§9
Spoločné ustanovenie
Poplatok je príjmom rozpočtu obce. Použitie poplatku je účelovo viazané na ochranu
životného prostredia obce a na zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy ochrany ovzdušia
prenesených na obec.

Za nesplnenie povinností prevádzkovateľa MZZO bude obec postupovať podľa § 8 zák. č.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. Sankcie
sú príjmom rozpočtu obce.
§ 10
Účinnosť
1. Podľa tohto nariadenia sú povinné postupovať všetky subjekty dňom jeho účinnosti.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Ohaji.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.
Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 12.01. 2012.
V Dolnom Ohaji 10.01.2012

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule dňa 27.01.2012.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Ohaji sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi uznieslo dňa 27.01.2012
uznesením č. 10 /2012.
Schválené poslancami OZ, v počte prítomných poslancov 8
Za návrh:
Proti návrhu:
Hlasovania sa zdržalo:

8
0
0

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2012.
Vyvesené: 30.01.2012
Zvesené: 14.02.2012

Ivan Solár
starosta obce Dolný Ohaj

V Dolnom Ohaji 30.01.2012

Doložky:



Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie
na úradnej tabuli obce:

dňa: 12.01.2012



pečiatka ............................

podpis: ................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce:

dňa: 14.02.2012



podpis: ................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom
vyvesené ( publikované) na úradnej tabuli obce:

dňa: 30.01.2012



pečiatka ............................

pečiatka ............................

podpis: ................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť:

dňa: 15.02.2012

pečiatka ............................

podpis: ................................

.......................................................................................................................................................
(Prevádzkovateľ MZZO)
Obec Dolný Ohaj
Obecný úrad č. 109
941 43 Dolný Ohaj

OZNÁMENIE

údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 20.......
/podľa skutočnosti predchádzajúceho roka/

Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 401/98 Z.z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia obci Dolný Ohaj tieto údaje potrebné pre určenie
výšky poplatku:
Všeobecné údaje
Obchodné meno PO:
Sidlo:
IČO:
Adresa zdroja:
Bankové spojenie:
Dátum začatia
prevádzky:

Malý zdroj - názov technológie, výroby

/spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom nižším
ako 0,3 MW, zariadenie technologických procesov
a pod./

Údaje o malých zdrojoch
Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným výkonom nižším ako 0,3
MW ďalej uvádza:
Typ kotla:
Druh paliva:
Výška komína:

Príkon:
Spotreba paliva:
Poznámka:

Druh roštu:

K oznámeniu je potrebné priložiť výpis z obchodného registra spoločnosti.

........................................
pečiatka a podpis

