Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Dolný Štál č. 4/2013
o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
Sp. zn.:
Schválené dňa: 17.9.2013
Číslo uznesenia:
94/10/2013
Právoplatné od: 04.10.2013
Účinné od:
01.01.2014
Končenie platnosti: Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štáli na základe §6 ods. 1 a § 11 os. 4 písm. d) zák.
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. zmien, zákona č. 401/1998 Zb. o
poplatkoch za znečistenie ovzdušia,. v znení nesk. zmien č. 161/2001 Zb. a 553/2001 Zb. v
y d á v a toto
všeobecne záväzné nariadenie
o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje povinnosti fyzických a právnických osôb
oprávnených na podnikanie na území obce .
Obec Dolný Štál v zmysle zákona č. 401/1998 v znení neskorších zmien Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia určuje podľa § 3 ods. 2 poplatok pre prevádzkovateľov malého
zdroja - paušál na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 úmerne k množstvu a
škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú nasledovne:
1. Spaľovanie palív
zariadenie s nižším výkonom ako 0,3 MW
a) za každý 1 m3 dreva, peletky, slamy, drevených briketov........... 2 €
b) za spotrebu každých aj začatých t uhlia ..................................... 10 €
c) do 1000 m3 zemného plynu .............................................. 17- 20 € ????
c) za každých aj začatých 500 m3 zemného plynu nad 1000 m3.... 3 €
d) za každých aj začatých 500 l vyk. nafty alebo oleja .................... 3 €

Prevádzkovateľ je oslobodený od poplatku podľa bodu 1. ak je právnickou osobu zriadenou
obcou alebo je neziskovou organizáciou založenou na verejnoprospešné účely
2. Ostatný priemysel a zariadenia
a) bitúnky a ostatné porážkarne projektované na kapacitu :
- do 10 t živej hmotnosti hydiny alebo do 100 t živej hmotnosti ostatných zvierat ročne
............................................ 170 eur
- do 25 t živej hmotnosti hydiny alebo do 200 t živej hmotnosti ostatných zvierat ročne
........................................................350 eur
b) potravinárske mlyny s projektovanou kapacitou do 5 t za hodinu .................. 200 eur

c) lakovne s projektovanou spotrebou náterových látok do 1 t ............................ 100 eur
d) chov hospodárskych zvierat projektovaný na ročnú kapacitu
- 2-5 ks. hov. dobytku, 10-25 ks ošípaných, 50-100 ks hydiny............................70 eur
- 6- 100 ks hovädzieho dobytka, do 26-500 ks ošíp., do 101-5000 ks hydiny... 170 eur
e) sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovanou
kapacitou do 1 t produktu za hodinu .................................................................
( 2000:30,1260=66,38 eur)

70 eur

f) priemyselné spracovanie dreva (projektovanie na kapacitu do 20 m3 ( napr. píly, výroba
nábytku, preglejok, drevovláknitých a drevotrieskových dosák a iných aglomerovaných
materiálov. ........................................................................................................
50 eur

3.Ostatné výroby a technologické procesy, ktoré nie sú uvedené v tomto sadzobníku a
spadajú podľa zákona č. 473/2000 do kategórie malého zdroja
Za každý 1 m2 prevádzkarne, ktorá sa považuje za malý zdroj znečistenia...........0,50 eur
Ak sa nedá presne vymedziť plocha prevádzkarne ............................................ 50 eur
Ročný poplatok od 36,51 eur je splatný v štvrťročných splátkach vo výške jednej štvrtiny
ročného poplatku najneskôr do 15. dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie zruší VZN č.6/200. Zverejnené: 28.8.2013
Schválené obecným zastupiteľstvom, dňa: 17.9.2013 č. uzn. : 94/10/2013,
Vyhlásené: 19.9.2013
V Dolnom Štále, dňa 19.9.2013

Éva Csóka
starostka obce Dolný Štál

