OBEC CEROVÁ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE CEROVÁ
č. 2/2017,
KTORÝM SA SCHVAĽUJE
POPLATOK ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA OVDUŠIA

NÁVRH

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA BOL ZVEREJNENÝ:
• NA ÚRADNEJ TABULI OBCE

CEROVÁ

• NA INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE
www.obeccerova.sk

CEROVÁ

Pripomienky k zverejnenému návrhu môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 10 dní od dátumu vyvesenia.
Pripomienky možno uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie
alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená.
Zverejnený návrh bude prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.08.2017.
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Obec Cerová v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 401/1998 Z.z.“), vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie :
§1
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia platia
právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje
znečisťovania ovzdušia.
§2
Náležitosti oznámenia
Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný v oznámení k malému zdroju znečisťovania
ovzdušia uviesť :
a) Základné údaje z obchodného alebo živnostenského registra prevádzkovateľa,
b) Miesto prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
c) Umiestnenie, typ a príkon malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
d) Množstvo a druh použitého paliva a surovín za uplynulý rok,
e) Počet prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
f) Druh a účinnosť odlučovacích zariadení.
Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN.
§3
Vymedzenie malého zdroja, na ktorý sa nevzťahuje poplatková povinnosť
Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na :
a) Malý zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkovaný obcou alebo právnickou osobou,
ktorej zriaďovateľom je obec,
b) Malý zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkovaný základnou školou, materskou
školou a inými školami a školskými zriadeniami,
c) Malý zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkovaný organizáciou, poskytujúcou
všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
d) Na všetky druhy krbov a krbových pecí v podnikateľských objektoch.
§4
Výška poplatku
1. Poplatok pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia sa určuje za kalendárny rok paušálnou
sumou do výšky 663,87 EUR.
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2. Poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia spaľujúci pevné palivo, za každú
spotrebovanú aj začatú 1 tonu, resp. m3 paliva
a) Uhoľné brikety ........................................... 5,- EUR / t / rok
b) Hnedé uhlie ................................................ 5,- EUR / t / rok
c) Lignit ......................................................... 4,- EUR / t / rok
d) Čierne uhlie ................................................ 4,- EUR / t / rok
e) Koks .......................................................... 2,- EUR / t / rok
f) Drevené brikety a pelety ........................... 2,- EUR / m 3 / rok
g) Drevo ......................................................... 2,- EUR / m3 / rok
3. Poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia spaľujúci kvapalné palivo, za každú
spotrebovanú aj začatú 1 tonu paliva
a) Ťažký vykurovací olej ................................. 3,- EUR / rok
b) Ľahký vykurovací olej ................................. 2,- EUR / rok
c) Nafta ............................................................ 2,- EUR / rok
4. Poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia spaľujúci plynné palivo – zemný je
závislá od spotreby paliva
a) 0 – 24 999 m3 ........................................ 9,- EUR / rok
b) 25 000 - 49 999 m3 ................................. 12,- EUR / rok
c) 50 000 – 74 999 m3 ................................ 19,- EUR / rok
d) 75 000 m3 a viac .................................... 23,- EUR / rok
5. Poplatky za technologické celky :
a) Biodegradačné plochy a kompostárne .............. 50,- €/rok
b) Skládky odpadu ................................................. 150,- €/rok
6. Ročný poplatok prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania ovzdušia pozostáva
zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia
v obci.
§6
Záverečné ustanovenia
1.) Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo Obce Cerová na svojom zasadnutí dňa
30.08.2017 uznesením č. ................ .
2.) Toto VZN bolo vyvesené dňa ...................... a nadobúda účinnosť ......................, t.j. 15
dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Cerová.

Ing. Ján Čerešník
zástupca starostu obce
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Príloha č. 1 k VZN č. 2/2017

OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok .......
/podľa skutočností roka ................./
Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa § 6 ods. 4 zák. č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia Obci Cerová tieto údaje potrebné pre určenie výšky poplatku.
Všeobecné údaje :
Adresa zdroja : ............................................................................................................................
Prevádzkovateľ zdroja: ..............................................................................................................
Adresa
prevádzkovateľa
zdroja
:
................................................................................................
Malý zdroj – názov technológie, výroby : ..................................................................................
......................................................................................................................................................
Údaje o malých zdrojoch :
1. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným výkonom nižším
ako 0,3 MW uvádza :
Typ kotla a ich počet ........................................................................................................
................................................................................................................................................
Výkon kotla : ........................................ Druh paliva : ......................................................
Spotreba paliva (t/rok, m3/rok) ...........................................................................................
2. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie
veľkých a stredných zdrojov :
Výroba : ...............................................................................................................................
Druh paliva : .......................................................................................................................
Kapacita výroby ( t/rok, m3/deň) : ....................................................................................
3. Prevádzkovateľ 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 vykonávanej činnosti ................................................................................................
Množstvo skladovacej látky (t/rok) ....................................................................................
Druh
znečisťujúcich
látok
(kg/rok)
.....................................................................................
Odlučovacie zariadenie .......................................................................................................
Množstvo látky v m3 ..........................................................................................................
Oznámenie vyhotovil : ...................................................... Podpis : ..........................................
Tel. č. .................................................... E-mail ........................................................................
Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť údaje obci do 15. februára.

