Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: 6.novembra 2010
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: 21. novembra 2010
VZN zvesené z úradnej tabule dňa: 14. decembra 2010
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1. januára 2011

Obec Hranovnica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, na základe splnomocnenia § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z.
O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.
137/2010 Z.z. o ovzduší a Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší

vydáva pre katastrálne územie obce Hranovnica toto

VŠE OBE C N E ZÁVÄ ZNÉ NARIADE N IE
č. 3/2010
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
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I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet
Všeobecne záväzne nariadenie určuje základné práva a povinnosti prevádzkovateľov malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia z hľadiska zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na
území obce Hranovnica .
§2
Vymedzenie základných pojmov
1/ Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú technologické celky, ktoré môžu spôsobovať
znečisťovanie ovzdušia:
a/ stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom
nižším ako 0,3 MW,
b/ ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov
znečisťovania
ovzdušia,
c/ plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
d/ skládky palív, surovín, produktov a odpadov,
e/ stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja
znečisťovania alebo stredného zdroja znečisťovania.
2/ Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo
prevádzkovať alebo riadiť malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
II. ČASŤ
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV A URČENIE VÝŠKY
POPLATKU
§3
Povinnosti prevádzkovateľa
1/ Prevádzkovateľ, t. j. právnicky osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie
je povinná:
a/ 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
rok,
b/ platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade s rozhodnutím vydaným mestom,
c/ umožniť zamestnancom orgánu ochrany ovzdušia prístup ku zdroju znečistenia ovzdušia
za účelom kontroly a poskytnúť všetky potrebné podklady, doklady a údaje o jeho
prevádzkovaní.
2/ Prevádzkovateľ je povinný uviesť v oznámení:
a/ označenie prevádzkovateľa, t. j. Obchodné meno, sídlo, IČO,
b/ označenie všetkých prevádzok – jej názvy a sídla / do jedného podania/,
c/ charakteristiku zdroja znečisťovania /§ 2 ods.1/
ca) pri stacionárnom spaľovacom zariadení – druh zariadenia, tepelný príkon zdroja, druh
paliva a jeho kvalitatívne ukazovatele, množstvo spotreby paliva,
cb) pri skládke odpadov a surovín – druh skládky, druh skladovacieho odpadu, množstvo
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uloženého odpadu za uplynulý rok, rozlohu prevádzkovej plochy,
cc) pri technologických celkoch – druh výroby alebo činnosti, druh a spotrebu surovín,
náterových hmôt, lepidiel, tlačiarenských farieb a účinnosti odlučovacích zariadení.

§4
Oznamovacia a poplatková povinnosť
1/ Povinnosť oznamovať údaje sa vzťahuje na prevádzkovateľov t. j. právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie na území obce Hranovnica.
2/ Obec nebude vyrubovať poplatok za malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje obec
Hranovnica.
§5
Výška poplatku
1/ Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe oznámených údajov úmerne k množstvu
a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú.
2/ Výška poplatku za znečisťovanie ovzdušia sa určuje podľa sadzobníka poplatkov, ktorý
tvorí príloha č. l nariadenia.
§6
Vyrubenie poplatku
1/ Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vyrúbe poplatok
rozhodnutím, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie
ovzdušia v predchádzajúcom roku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti
prevádzkovateľa malého zdroja.
2/ Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výške poplatku.

§7
Sankcie
1/ Za nesplnenie povinností uvedených v § 3 ods. 1 písm. a / a určených v rozhodnutí obce
vydanom podľa § 3 ods. 1 písm. b/ uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do
663,87 €.
2/ Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď obec sa o porušení
povinností dozvedelo, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
3/ Pokuta je príjmom obce.
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III. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia schválilo Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici na zasadnutí uznesením č.
387/201 zo dňa 19. novembra 2010.
2/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. január 2011.
3/ Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania ovzdušia č.5/2004 zo dňa 10.12.2004

Ing. Martin Benko
starosta obce
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Príloha č. 1
SADZOBNÍK
poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v €/rok
A. Malými zdrojmi znečisťovania sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na
spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným merateľným tepelným príkonom nižším ako
0,3 MW.
1. Palivo – zemný plyn
Množstvo spotrebovaného paliva v m3/rok
do 5 000
od 5 0001 – 10 000
od 10 001 – 15 000
od 15 001 – 20 000
od 20 001 – 25 000
od 25 001 a viac

Poplatok v €
8,29
16,59
33,19
49,79
66,38
82,98

2. Tuhé a kvapalné palivo /koks, uhlie, nafta, drevo, ťažké vykurovacie oleje/
Množstvo spotrebovaného paliva v t/rok
do 5,0
od 5,01 – 10, 00
od 10,01 – 20,00
od 20,01 – 23,00
od 23,01 – 26,00
od 26,01 – 29,00
od – 29,01 – 32,00
od 32,01- 35,00
od 35,01 – 38,00
nad 38,00

Poplatok v €
8,29
16,59
33,19
49,79
66,38
132,77
199,16
265,55
331,93
398,32

B. Skládky /palív, surovín, odpadov, zariadení a činnosti znečisťujúcich ovzdušie/
Množstvo spotrebovaného paliva v m3/rok
do 100
od 101 - 500
od 500 – 1 000
od 1 001 – 1 500
nad 1 500
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Poplatok v €
66,38
132,77
232,35
331,93
663,87

