Obecné zastupiteľstvo Vo Vrbove v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Zákona č.
137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a s poukazom na § 6 ods. 5 a Zákona
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva
toto
NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Vrbov
č. 2/2017
O OCHRANE OVZDUŠIA A POPLATKOCH ZA ZNEČISTENIE OVZDUŠIA
MALÝMI ZDROJMI
ZNEČISŤOVANIA NA ÚZEMÍ OBCE VRBOV PRE
PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY OPRÁVN ENÉ NA PODNIKANIE
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenie“) určuje základné povinnosti
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovaní a ovzdušia na území Obce Vrbov a určuje
výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
Čl. 2
Náležitosti oznámenia
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú povinní:
a) oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín
(príloha č. 2), z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie
množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä
o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého
zdroja a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení (§ 6 ods. 4 Zákona o poplatkoch).
b) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný písomné oznámiť obci aj zánik malého zdroja
resp. zmenu prevádzkovateľa malého zdroja do 15 dní odo dňa zániku malého zdroja resp.
zmeny a zároveň oznámiť údaje potrebne pre výpočet poplatku za obdobie príslušného roka,
v ktorom malý zdroj prevádzkoval.
Čl. 3
Poplatky
1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia, ktoré vzniká prevádzkovaním malého zdroja alebo
viacerých malých zdrojov vyrubí obec na základe predloženého oznámenia o spotrebe palív a
surovín, ktoré predloží prevádzkovateľ malého zdroja.
2. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou na základe oznámených údajov, maximálne do výšky – 663, 87 € (§ 3 ods.
2 Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia). Výška poplatku je
stanovená v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
3. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje v obci (§ 3 ods. 4 Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečistenie ovzdušia).
4. Poplatok je vyrubený rozhodnutím, ktoré podpíše starosta a určí v ňom ročný poplatok za
prevádzkovanie malého zdroja v predchádzajúcom roku, príp. výšku a termíny splátok ako i

ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja (§ 6
ods. 6 Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia).
5. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja znečistenia ovzdušia sú podľa § 7 ods. 2
Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia príjmom obce.
Čl. 4
Oslobodenie
1. Od poplatku sú oslobodené:
a) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje obec Vrbov a organizácie, ktorých
je zriaďovateľom,
b) malé zdroje znečisťovania ovzdušia zdravotníckych a školských zariadení,
c) malé zdroje, ktoré spaľujú zemný plyn, drevo, drevný odpad (s výnimkou, dreva, drevného
odpadu spaľovaného primárnym spôsobom), elektrickú energiu
d) právnické osoby, alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré z jedného zdroja
vykurujú súčasne objekty slúžiace na podnikateľskú činnosť aj objekt bývania. Plocha
využívaná na podnikanie však nesmie presahovať 50% vykurovacích plôch.
2. Oznamovacia povinnosť podľa čl.3 sa nevzťahuje na prevádzkovateľa malého zdroja ,
ktorý spaľuje zemný plyn, drevo, drevný odpad (s výnimkou, dreva, drevného odpadu
spaľovaného primárnym spôsobom), elektrickú energiu
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Ak v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov.
2. Kontrolu plnenia Všeobecne záväzného nariadenia priebežne vykonávajú starostka obce,
poslanci obecného zastupiteľstva a orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií.
3. V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto Všeobecne záväzného
nariadenia rozhoduje starostka obce.
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia možno vykonať iba uznesením
obecného zastupiteľstva obce Vrbov trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva.
5. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom schválenia obecným
zastupiteľstvom.
6. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbov č. 2/2017 o ochrane ovzdušia a o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Vrbov
prerokovalo a schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa ...................
Uznesením č. ...................

Vo Vrbove, dňa .....................

Mgr. Tatiana Faltinová
starostka obce Vrbov

Príloha č. 1
Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou
sumou do výšky 663,87 € na základe oznámených údajov.
Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným
príkonom do 0,3 MW
Druh paliva
Koks
Čierne uhlie
Hnedé uhlie, čiernouhoľný prach a kal
Vykurovací olej
Nafta
Bioplyn

ročný paušálny poplatok
5,- EUR za 1 tonu
6,- EUR za 1 tonu
8,- EUR za 1 tonu
0,04,- EUR za 1l spáleného oleja
0,04,- EUR za 1l spálenej nafty
3,70,- EUR za 10 000 m3 bioplynu

Poplatok bude vyrubený samostatným rozhodnutím obce. Ak prevádzkovateľ – poplatník uvedie
spotrebu paliva (dreva) v m3, prípadne v q, správca poplatku – obec v rozhodnutí prepočíta uvedené
merné jednotky na tony takto:
1 m3 = 0,8 tony
1 q = 0,6 tony

Príloha č. 2
OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia za rok ..................
Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.
z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov obci Vrbov tieto údaje
potrebné pre určenie výšky poplatku:
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľ: ...........................................................................................................................
Adresa prevádzkovateľa: .............................................................................................................
Identifikácia (IČO, PO, FO –oprávnenie na podnikanie): ...........................................................
Telefón/e-mail: .............................................................................................................................
Malý zdroj, názov technológie, výroby: ......................................................................................
ÚDAJE MALÝCH ZDROJOV
A.
Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW
ďalej uvádza:
Typ zariadenie ( zdroja, kotla): ....................................................................................................
Príkon /kW: ............................................................

Druh paliva: ........................................

Spotreba paliva za rok (m3, resp. t): ......................

Počet zariadení: ..................................

B.
Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných
zdrojov ( napr. lakovne, autoopravovne, píly a spracovanie dreva, údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne,
spracovanie obilia, iná výroba, z ktorej vznikajú znečisťujúce látky a pod.) ďalej uvádza:
Výroba:............................................................. Druh surovín: ....................................................
Kapacita výroby za rok (t resp. ks): ................. Znečisťujúca látka: ...........................................
C.
Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce,
ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne
znečisťujúce ovzdušie ( napr. manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, obilím, ČOV, výkrm
hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny, chov koní a iných zvierat, silážovanie, senážovanie , poľné a
spevnené hnojiská, sklady, skládky – nádrže močovky, iné zariadenia apod.) uvádza:
Druh vykonávanej činnosti: ........................................................................................................
Druh manipulovanej, skladovanej látky: ....................................................................................
Množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok): .................................................................
Veľkosť manipulačnej plochy (m2 ): .........................................................................................
Oznámenie vyhotovil:..............................................Podpis:.......................................................
Za správnosť zodpovedá:........................................ Podpis:........................................................
Predložené dňa: .....................................

