Obec Veľká Ida v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Z. z o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a na základe § 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Veľká Ida
a časť obce Veľká Ida – Gomboš toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 3/2009
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
na území obce Veľká Ida a v časti obce Veľká Ida – Gomboš
§1
Znečisťujúce látky
Znečisťujúcimi látkami sú tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo alebo v
spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú
zdravie ľudí, zhoršujú životné prostredie, nadmerne ho obťažujú alebo poškodzujú majetok.
§2
Malý zdroj znečisťovania
Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v podmienkach obce Veľká Ida sú
technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným
výkonom nižším ako 0,2 MW, zariadenia technologických procesov nespadajúcich do
kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy, na ktorých sa vykonávajú
práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a
odpadov a zachytených exhalátov a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce
ovzdušie.
§ 3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v obci Veľká Ida majú tieto
všeobecné povinnosti:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s podmienkami
pre prevádzku týchto zariadení, ktoré určia výrobcovia alebo
orgány ochrany
ovzdušia, pokiaľ sprísnia podmienky určené pre prevádzku týchto zariadení
výrobcovia.
b) umožniť pracovníkom orgánov ochrany ovzdušia - t.j. aj obci - alebo týmito
orgánmi povereným osobám prístup ku zdrojom znečisťovania za účelom
zisťovania množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja znečisťovania a jeho
prevádzky a predkladať im na to potrebné doklady.
Tieto povinnosti sa nevzťahujú na prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania,
ktoré sú umiestnené v bytoch, v obytných domoch, v rodinných domoch a v
stavbách na individuálnu rekreáciu.
c) bezodkladne odstraňovať nebezpečné stavy v prevádzke malých zdrojov
znečisťovania ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť včas potrebné opatrenia na
predchádzanie havárií.
d) poskytovať príslušným orgánom ochrany ovzdušia - aj obci - všetky potrebné a
požadované údaje za účelom zistenia stavu ovzdušia.
e) zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok spôsob ustanoveným osobitnými
predpismi.

f) plniť pokyny orgánov ochrany ovzdušia na zaistenie nápravy.
g) informovať verejnosť o znečistení ovzdušia zo zdroja znečisťovania a o opatreniach
vykonávaných na obmedzenie tohto znečisťovania,
(2) Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v obci Veľká Ida majú tieto
osobitné povinnosti:
a) musia zabezpečiť súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia podľa najmä na
umiestňovanie a povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania, ktorých
dokumentácia nebola schválená ako typový podklad alebo vzorový projekt.
b) pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia,
alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení, sa musia voliť najlepšie dostupné
technológie s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie.
§4
Správca poplatku
(1) Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania je obec Veľká Ida.
(2) Obec rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje malý
zdroj znečisťovania ovzdušia.
(3) Na konanie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahuje zák. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní a zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov.
§5
Poplatková povinnosť
(1) Za znečisťovanie ovzdušia sú povinní prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania
platiť poplatky a to podľa množstva a druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok.
(2) Povinnosť platiť poplatky sa nevzťahuje na fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje
znečisťovania s tepelným výkonom do 50 kW pokiaľ sa takýto zdroj pravidelne
nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti.
(3) Pri zániku malého zdroja znečisťovania je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem
poplatku určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok určený za to obdobie
kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja.
Za tým účelom je takýto prevádzkovateľ povinný oznámiť zánik malého zdroja
znečisťovania do 15 dní na Obecný úrad vo Veľkej Ide.
§ 6
Výška poplatku
(1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa na území obce Veľká
Ida určuje v závislosti od jeho veľkosti a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok.
Za tým účelom je prevádzkovateľ povinný predkladať na Obecný úrad vo Veľkej Ide
do 15. februára kalendárneho roka nasledovné údaje potrebné pre určenie výšky poplatku:
názov a sídlo prevádzkovateľa zdroja
množstvo a druh vypúšťaných znečisťujúcich látok
spôsob zisťovania množstva jednotlivých vypúšťaných znečisťujúcich látok
doklady, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené zhora.
(2) Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania na spaľovanie palív s
výkonom nižším ako 0,2 MW je:
a) Poplatok za malé zdroje znečistenia ovzdušia spaľujúce pevné palivá s výkonom:
do 50 kW....................16,60 €/rok
do 100 kW..................33,19 €/rok

do 150 kW..................66,39 €/rok
nad 150 kW...............132,78 €/rok
b) Poplatok za malé zdroje znečistenia ovzdušia spaľujúce plynné palivá za každých
spotrebovaných 5 000 m3 paliva aj začatých 3,32 €/rok.
(3) Pri prechode z ušľachtilého paliva, t. j. zo zemného plynu na iné palivo sa poplatok
zvyšuje o 500 %, najviac však do výšky 663,88 €
§7
Spôsob platenia poplatku
(1) Správca poplatku preskúma údaje uvedené v oznámení prevádzkovateľa malého zdroja
znečisťovania a vydá rozhodnutie o určení poplatku, v ktorom určí najmä výšku ročného
poplatku a ďalšie podmienky, týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa.
(2) Poplatok sa platí jednorázovo alebo v splátkach v súlade s platnou právnou úpravou.
(3) Poplatky sú príjmom rozpočtu obce.
§8
Pokuty
Za nesplnenie oznamovacej povinnosti môže uložiť starosta obce prevádzkovateľovi
pokutu do 663,88 €.
§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Poplatky, sankcie a pokuty sú príjmom rozpočtu obce.
Použitie poplatkov je účelovo viazané na ochranu životného prostredia obce a na
zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy ochrany ovzdušia, prenesených na obec.
(2) Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák. č. 401/1998 Z.
z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
(3) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2008.
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

Vo Veľkej Ide dňa 15.12.2008

........................................
starosta obce

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Veľká Ida dňa 15.12.2008.

VZN vyvesené na úradnej tabuli v časti obce Veľká Ida - Gomboš dňa 15.12.2008.
VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2009.

