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Všeobecne záväzné nariadenie
číslo: 1/2020
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
Obecné zastupiteľstvo v Novoti podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v platnom znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN).
Čl. 1
Predmet úpravy
Toto všeobecné záväzné nariadenie ustanovuje práva a povinnosti orgánov obce Novoť
(ďalej len ”obec“), vymedzuje pojmy, povinnosti právnických a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia, pri
ochrane vonkajšieho ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, na území a určuje výšku a
spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
Čl. II.
Výklad pojmov
1. Ovzduším sa rozumie okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných
priestoroch podľa Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na pracovisko, do ktorých nemá verejnosť pravidelný
prístup.
2. Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo
nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo
životné prostredie, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené
osobitným predpisom.
3. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sa rozumie ostatný technologický celok,
plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia , skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti
znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja na
území obce Novoť.
4. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo
prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.

Čl. III.
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
1. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný:
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, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľov palív a
surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o
druhu a účinnosti odlučovacích zariadení,
b. platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok”) v súlade s
rozhodnutím vydaným obcou,
c. oznámiť zánik malého zdroja obci do 15 dní od zániku malého zdroja a zároveň
zaplatiť alikvotnú čiastku za obdobie roka v ktorom bol malý zdroj prevádzkovaný.
Čl. IV.
Vylúčenie poplatkovej a oznamovacej povinnosti
1. Poplatková ani oznamovacia povinnosť uvedená v tomto VZN sa nevzťahuje na
prevádzkovateľov malého zdroja, ktorými sú:
a. fyzické osoby – nepodnikatelia, v prípade malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ,
ktoré sú umiestnené v rodinných domoch, bytoch, bytových domoch a v stavbách na
individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto stavby nevyužívajú na podnikanie,
b. malé zdroje znečisťovania ovzdušia , ktoré prevádzkuje obec,
c. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
d. obchodné spoločnosti založené obcou,
e. právnické osoby poskytujúce sociálne služby a charitatívne organizácie.
Čl. V.
Výška a spôsob platenia poplatku
1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa článku
III. tohto VZN, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok
alebo k spotrebe paliva a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a to v zmysle
sadzobníka poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia .

2. Sadzobník poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia sa stanovuje nasledovne:
Druh paliva

Poplatok /Eur/tona/

hnedé uhlie

3,- Eur

čierne uhlie, koks, ťažký vykurovací olej
2,50 Eur
drevo, drevené brikety, štiepky, pelety, ľahký vykurovací olej, 2,- Eur
brikety
nafta
1,- Eur
čistička odpadových vôd
50,- Eur

Plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobiť znečistenie ovzdušia –
30 Eur/ ročne.
3. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za
všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia .
4. Pri zániku malého zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja
povinný uhradiť poplatok v pomernej výške zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív
za obdobie prevádzkovania malého zdroja znečisťovania ovzdušia v kalendárnom
roku, v ktorom došlo k jeho zániku.
5. Poplatok vyrubuje obce rozhodnutím. Obecný úrad preskúma údaje obsiahnuté v
oznámení a starosta obce vydá rozhodnutie o určení poplatku.
6. Poplatok je splatný do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o výške
poplatku.
7. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú
príjmom rozpočtu obce.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
vyplývajúce z iných právnych predpisov.
2. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní, ak zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia neustanovuje inak.
3. Použitie poplatku je účelovo viazané na ochranu životného prostredia obce a na
zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy ochrany ovzdušia prenesených na obec.
4. Toto VZN bolo schválené uznesením OZ č. 225/2020 zo dňa 21.02.2020 a účinnosť
nadobúda dňa 16.03.2020.
....................................................
Mgr. Radoslav Kozák PhD.
starosta obce

