Všeobecne záväzné nariadenie obce Jatov č. 2008/1
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
Obecné zastupiteľstvo v Jatove podľa § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 zákona číslo 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

§1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len"nariadenie"/ vymedzuje pojmy, povinnosti
prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Jatov a určuje výšku poplatkov za
znečisťovanie ovzdušia.

§2
Základné pojmy

1) Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia1) (ďalej len „malý zdroj“) sú technologické celky, ktoré môžu
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia:
a) stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 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 právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená
na podnikanie, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len
"prevádzkovateľ")

§3
Povinnosti prevádzkovateľa
1) Prevádzkovateľ je povinný:
a) oznámiť každoročne do 15.februára Obecnému úradu v Jatove za každý malý zdroj spotrebu palív a
surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva
škodlivosti znečisťujúcej látky vypustenej do ovzdušia za uplynulý rok.
Vzor oznámenia je uvedený v prílohe tohto nariadenia,
b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len"poplatok"),
c) umožniť povereným pracovníkom Obecného úradu v Jatove kontrolu malého zdroja, poskytnúť všetky
potrebné údaje o jeho prevádzkovaní.
d) oznámiť do 15 dní Obecnému úradu v Jatove zánik malého zdroja vrátane údajov podľa prílohy tohto
nariadenia.
2) Povinnosť platiť poplatok a oznamovať údaje sa nevzťahuje na:
a) prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa ročne spáli menej palív ako je
uvedené v § 4 ods. 2) VZN,
b) prevádzkovateľov skládok odpadov a surovín, ktorých prevádzkové plochy nepresiahnu rozlohu 100
m2,
c) prevádzkovateľov technologických celkov, zariadení, ktorých spotreba prchavých látok a náterových
hmôt nepresiahne 300 kg za rok.

1 § 3 ods. 2 písm. c) zákona č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch
znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach
prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách
zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok

§4
Výška poplatku

1) Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja sa určuje za obdobie l roka.
2) Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja na spaľovanie palív s tepelných príkonom nižším ako
0,3 MW je 200,- Sk ak v ňom za obdobie uplynulého roka spálil najmenej:
a) 4 t hnedého uhlia alebo
b) 6 t čierného uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja, alebo
c) 1 t ľahkého vykurovacieho oleja, alebo
d) 2 t nafty, alebo
e) 10000 m3 zemného plynu
3) Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva ako je uvedené v odseku 2 sa určuje násobkom 200.- Sk a
podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v odstavci 2, najviac však 20000.-Sk.
4) Výška poplatku prevádzkovateľa skládok odpadu a surovín s prevádzkovou plochou 100 m2 a viac je
100,- Sk za každých začatých 100 m2 prevádzkovej plochy.
5) Poplatok prevádzkovateľa technologických celkov a zariadení, ktorých spotreba prchavých látok
a náterových hmôt presiahne 300 kg za rok je 1,- Sk za každý kg takejto látky spotrebovaný
v predchádzajúcom roku .

§5
Spôsob platenia poplatku
l) Obecný úrad preskúma údaje v oznámení a starosta obce vydá rozhodnutie o určení poplatku.
2) Poplatok je splatný do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o výške poplatku.

§6
Sankcie
l) Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3 odsek 1 písmeno a) uloží starosta obce prevádzkovateľovi
pokutu do výšky 20 000.-Sk.
2) Za nesplnenie povinnosti v uvedenej v § 3 odsek 1 písmeno c) uloží starosta prevádzkovateľovi pokutu
vo výške od 500 do 10 000.- Sk.
3) Pokutu podľa odseku 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa starosta o porušení
povinnosti dozvedel, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.

§7
Spoločné ustanovenie
l) Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného podľa
skutočnosti uplynulého roka aj poplatok kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k
zániku malého zdroja.
2) 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.
3) Sankcie sú príjmom rozpočtu obce.

§8
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jatov bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12. 8.
2008, uznesením č. 2008/ 6 a nadobudne účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce .
2) Dňom účinnosti tohoto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2001 prijaté na
zasadnutí dňa 22.2.2001

Jozef Dubovský
Starosta obce
Vyvesené: 13.8.2008
Príloha k VZN č. 2008/1

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 č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v obci Jatov tieto údaje potrebné pre určenie výšky poplatku:

I. Všeobecné údaje
Adresa zdroja:
Prevádzkovateľ zdroja:
Identifikácia (IČO, fyzická osoba, právnická osoba):
Dátum zahájenia prevádzky:
Názov technológie, výroby:

II. Údaje o stacionárnych spaľovacích zariadeniach
Typ kotla:
Druh paliva:
Príkon:
Spotreba paliva 1:

III. Údaje o skládke odpadov a surovín 2
Prevádzková plocha v m2:

IV. Údaje o technologických zariadeniach, celkoch 3
Spotreba prchavých látok a náterových hmôt v kg:
Oznámenie vyhotovil:
Za správnosť zodpovedá:
Telefón:
Dátum odoslania:

podpis:
podpis:

Pečiatka

____________________________________________________________________________________________________________

1 uvádza sa spotreba zemného plynu za obdobie uplynulého roka, ak bola minimálne 10 000 m3
2 vyplňujú len prevádzkovatelia skládok odpadov a surovín, ktorých prevádzkové plochy presiahnu rozlohu 100 m2
3 vyplňujú len prevádzkovatelia technologických celkov, zariadení, ktorých spotreba prchavých látok a náterových hmôt presiahne
300 kg za rok

