Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Dolný Štál č. 4/2017
o poplatkoch za znečistenie ovzdušia

Sp. zn.: 2017/00....
Schválené dňa:
Vyhlásené dňa:
Právoplatné od:
Končenie platnosti:

Číslo uznesenia:
Účinné od:

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále ako príslušný orgán v prenesenom výkone štátnej
správy vo veciach ochrany ovzdušia podľa § 6 ods. 5 Zák. NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien (ďalej len zákon o poplatkoch) v súlade § 6 ods. 2
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva
všeobecne záväzné nariadenie
o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
1. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje povinnosti fyzických a právnických osôb oprávnených
na podnikanie na území obce
2. V súlade s § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch, prevádzkovateľ malého zdroja povinný oznámiť
každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia:
a) spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú,
b) ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok
Na splnenie tejto oznamovacej povinnosti slúži tlačivo uvedené v Prílohe č. 1 tohto nariadenia,
ktorá je jeho integrálnou súčasťou.
3. Obec Dolný Štál v zmysle zákona č. 401/1998 v znení neskorších zmien Z.z. o poplatkoch za
znečistenie ovzdušia určuje poplatok pre prevádzkovateľov malého zdroja na základe údajov
oznámených prevádzkovateľom malého zdroja nasledovne:
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 .....................................
c) do 1000 m3 zemného plynu ............................................
17 €
3
za každých ďalších aj začatých 500 m zemného plynu nad 1000 m3....
3€
d) za každých aj začatých 500 l vyk. nafty alebo oleja ....................
3€
A.

B. Ostatný priemysel a zariadenia
a) bitúnky a ostatné porážkarne projektované na kapacitu :
aa) do 10 t živej hmotnosti hydiny

10 €

alebo do 100 t živej hmotnosti ostatných zvierat ročne ................................. 170 eur/rok
ab) do 25 t živej hmotnosti hydiny alebo do 200 t živej hmotnosti ost. zvierat ročne. 350 eur/rok
b) potravinárske mlyny s projektovanou kapacitou do 5 t za hodinu ................... 200 eur/rok
c) lakovne s projektovanou spotrebou náterových látok do 1 t .......................... 100 eur/rok
d) chov hospodárskych zvierat projektovaný na ročnú kapacitu
da) 2-5 ks. hov. dobytku, 10-25 ks ošípaných, 50-100 ks hydiny......................... 70 eur/rok
db) 6-100 ks hovädzieho dob., do 26-500 ks ošíp., do 101-5000 ks hydiny....... 170 eur/rok
C. Ostatné výroby a technologické procesy, ktoré nie sú uvedené v v bode A alebo B a
spadajú do kategórie malého zdroja
a) Za každý 1 m2 prevádzkarne, ktorá sa považuje
za malý zdroj znečistenia......................................................................... 0,50 eur/m2/rok
b) Ak sa nedá presne vymedziť plocha prevádzkarne ...........................................50 eur /rok
4. Poplatok za malý zdroj uvedený v bode 3. pod písm. A sa vypočíta ako súčin základného
poplatku a skutočnej spotreby paliva
5. Poplatok za malý zdroj uvedený v bode 3. pod písm. B a písm C ods. b) sa vypočíta úmerne
k počtu dní prevádzkovania malého zdroja 1 v roku, za ktorý sa poplatok počíta.
6. Poplatok za malý zdroj uvedený v bode 3. pod písm. C ods. a) sa vypočíta ako súčin plochy
prevádzkarne a sadzby poplatku úmerne k počtu dní prevádzkovania malého zdroja 2 v roku, za
ktorý sa poplatok počíta.
7. Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na
a) Malé zdroje ktoré prevádzkuje Obec Dolný Štál.
b) Malé zdroje v školských a zdravotníckych zariadeniach na území obce Dolný Štál
8.
Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa najmä na zákon č.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a zákon č.
137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov.
9. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť 15 dní po zverejnení.
10. Nadobudnutím právoplatnosti tohto VZN skončí platnosť VZN č.4/2013

V Dolnom Štále, dňa

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

.......................................................
Tomáš Horváth
starosta obce
__________________________________________
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Prepočet z m3 na kW: m3x10,550x1,01

Od dtáumu nahlásenia prevádzkarne v živnostenskom registri do dátumu odhlásenia
Od dtáumu nahlásenia prevádzkarne v živnostenskom registri do dátumu odhlásenia

