VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
Mestské zastupiteľstvo v Tornali podľa § 4, odst. 3, písmena g / zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení / , v znení neskorších predpisov , § 6 zák. SNR č. 134/1992 Zb. o štátnej
správe ochrany ovzdušia a § 2, odst. 2 zák. SNR č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “nariadenie“)
1.
2.

sa vzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak sú
právnickými osobami alebo fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie.
vymedzuje podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území mesta Tornaľa,
upravuje náležitosti oznámenia podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku
za znečisťovanie ovzdušia, vyčleňuje malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorým
sa poplatok nebude vyrubovať a malé zdroje znečisťovania ovzdušia na ktorých
prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť vyplývajúca z § 6 ods. 4
zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
§2
Povinnosti prevádzkovateľa vo veciach poplatku

1.

2.

Prevádzkovateľ malého
zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len
“prevádzkovateľ“), je okrem povinnosti vyplývajúcich z osobitnej právnej úpravy
povinný:
a. Oznámiť každoročne do 15. februára za každý malý zdroj 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 ukazovateľoch palív
a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja a o druhu a účinnosti
odlučovacích zariadení.
b. Pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja je pôvodný prevádzkovateľ povinný
zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia
v predchádzajúcom kalendárnom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia
v príslušnom roku, v ktorom malý zdroj prevádzkoval, než došlo k zmene
prevádzkovateľa malého zdroja. Na tento účel pôvodný prevádzkovateľ, než
došlo k zmene prevádzkovateľa malého zdroja, súčasne oznámi aj dátum
zmeny a názov nového prevádzkovateľa malého zdroja.
c. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného
poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj
poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom znečisťoval
ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja. Na účel do 15 dní od zániku
malého zdroja podá mestu Tornaľa oznámenie podľa § 2 ods. 1 písm. a) tohto
nariadenia potrebné na určenie poplatku za obdobie príslušného roka do zániku
zdroja, súčasne oznámi aj dátum a dôvody zániku malého zdroja.
Od oznamovacej povinnosti podľa § 2 ods.1 je oslobodená fyzická alebo právnická
osoba prevádzkujúca malý zdroj znečisťovania so súhrnným tepelným príkonom
do 50 kW.
-1-

Spôsob výpočtu a výška poplatku
§3
1.

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny
rok paušálnou sumou do 20 tis. Sk na základe oznámených údajov, úmerne
k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo spotreby
množstva látky, z ktorej vypúšťané látky vznikajú:
a. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so
súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,05 MW do 0,3 MW (výška
poplatku úmerná spotrebe palív):

DRUH PALIVA
Tuhé palivo
- hnedé uhlie
- čierne uhlie, koks, brikety
- drevo, drevené brikety
- iné tuhé palivo
Kvapalné palivo
- nafta
- ľahký vykurovací olej
- ťažký vykurovací olej
- opotrebované ropné oleje
- iné kvapalné palivo
Plynné palivo
- zemný plyn
- iné plynné palivo

SPOTREBA PALIVA

POPLATOK

každých i začatých 1000 kg
každých i začatých 1500 kg
každých i začatých 1500 kg
každých i začatých 1000 kg

200 Sk
200 Sk
200 Sk
200 Sk

(6,64 €)
(6,64 €)
(6,64 €)
(6,64 €)

každých i začatých 1500 kg
každých i začatých 1500 kg
každých i začatých 1000 kg
každých i začatých 1000 kg
každých i začatých 1000 kg

200 Sk
300 Sk
300 Sk
400 Sk
200 Sk

(6,64 €)
(9,96 €)
(9,96 €)
(13,28 €)
(6,64 €)

od 10000 m3, i začatých 10000 m3
Každých i začatých 10000 m3

200 Sk
200 Sk

(6,64 €)
(6,64 €)

b. poľnohospodárska malovýroba (napr. výkrmne hospodárskych zvierat )
- ročný poplatok :
DRUH HOSP.ZVIERAT
hovädzí dobytok

Ošípané

Hydina

Ovce

Kone

Kožušinové zvieratá

POČET
od
5
od 21
od 51
od 50
od 101
od 301
od 1000
od 1801
od 3001
od 300
od 501
od 1001
od 30
od 81
od 161
od 200
od 401
od 901

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

-

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
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20
50
100
100
300
500
1800
3000
5000
500
1000
2000
80
160
300
400
900
1500

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

POPLATOK
500 Sk (16,60 €)
1000 Sk (33,19 €)
1500 Sk (49,79 €)
500 Sk (16,60 €)
1000 Sk (33,19 €)
1500 Sk (49,79 €)
500 Sk (16,60 €)
1000 Sk (33,19 €)
1500 Sk (49,79 €)
500 Sk (16,60 €)
1000 Sk (33,19 €)
1500 Sk (49,79 €)
500 Sk (16,60 €)
1000 Sk (33,19 €)
1500 Sk (49,79 €)
500 Sk (16,60 €)
1000 Sk (33,19 €)
1500 Sk (49,79 €)

c. priemyselná malovýroba (napr. výroba betónu a iných stavebných materiálov)
- ročný poplatok 2000 Sk (66,39 €)
d. iná malovýroba a služby
d.1. lakovne s projektovou kapacitou do 1 t náterových látok za rok
- ročný poplatok 1000 Sk (33,19 €)
d.2. spracovanie dreva s projektovou kapacitou do 20 m3 za deň
- ročný poplatok 1000 Sk (33,19 €)
d.3. čerpacie stanice pohonných hmôt
- ročný poplatok v prípade, že je čerpacia stanica prevádzkovaná bez
odlučovačov pár 10000 Sk (331,94 €), v prípade že je stanica
prevádzkovaná s odlučovačom pár 5000 Sk (165,97 €).
e. plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov

Plocha v m2
do 200
do 200
do 200
od 200 (vrátane) do 500
od 200 (vrátane) do 500
od 200 (vrátane) do 500
500 a viac
500 a viac
500 a viac

Prevádzkovanie počas kalendárneho Ročný poplatok
roka
do 100 dní
500 Sk
(16,60 €)
do 200 dní
1000 Sk
(33,19 €)
rok
1500 Sk
(49,79 €)
do 100 dní
1500 Sk
(49,79 €)
do 200 dní
2500 Sk
(82,98 €)
rok
3500 Sk (116,18 €)
do 100 dní
2500 Sk
(82,98 €)
do 200 dní
5000 Sk (165,97 €)
rok
7500 Sk (248,95 €)

f. iné stavby zariadenia a činnosti, vyššie neuvedené, výrazne znečisťujúce
ovzdušie - ročný poplatok 10000 Sk (331,94 €).
2.

3.
4.

5.

V prípade zmeny prevádzkovateľa alebo zániku zdroja a poplatku stanovenom § 3
ods. 1 písm. b) až d), je poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku
priamo úmerný dobe prevádzkovania v príslušnom roku.
Ročný poplatok za každý malý zdroj sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor,
maximálne do výšky 20000 Sk (663,88 €).
Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtov poplatkov za
všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta
Tornaľa.
Primátor mesta Tornaľa si vyhradzuje právo v osobitných prípadoch, po zvážení
konkrétnych skutočností, stanoviť poplatok odlišne ako je to vyššie uvedené.

Oslobodenie od poplatkovej povinnosti
§4

1. Povinnosť platiť poplatky sa nevzťahuje na právnické a fyzické osoby prevádzkujúce
zdroj znečisťovania ovzdušia na území mesta so súhrnným menovitým tepelným
príkonom do 50 kW.
2. Prevádzkovateľ je oslobodený od poplatku, ak je ročná spotreba paliva do 10000 m3
zemného plynu.
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Platenie poplatku
§5

1. Poplatok je príjmom mesta.
2. Ak prevádzkovateľ malého zdroja nezaplatí poplatok v lehote určenej rozhodnutím, je
povinný zaplatiť mestu Tornaľa za každý aj začatý týždeň omeškania penále vo výške
0,05% sumy, ktorú bol povinný zaplatiť.

Sankcie
§6

1. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3 odst. 1. písm. a) uloží mestský úrad
prevádzkovateľovi pokutu od 1000 Sk (33,19 €) do 10000 Sk (331,94 €).
2. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3 odst. 1 písm. b) až d) je prevádzkovateľ
povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,3% z vyrubeného
poplatku.
3. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3 odst. 1 písm e) uloží mestský úrad
prevádzkovateľovi pokutu od 500 Sk (16,60 €) do 10000 Sk (331,94 €).
4. Pokutu podľa ods. 1 a 3 možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa mestský úrad
o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.

Spoločné a záverečné ustanovenia
§7

1.
2.
3.
4.

Pri určovaní poplatkov za znečisťovanie ovzdušia bol použitý konverzný kurz
30,1260.
Toto VZN bolo vyložené pred rokovaním MsZ na pripomienkovanie na úradnej
tabuli dňa 14.09.2008.
Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Tornali dňa
.....10.12.2008....... uznesením č. ......427/2008...........
Toto VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli. Účinnosť nadobúda 15.
dňom po vyvesení na úradnej tabuli, dňa ........................
Vyvesené dňa ....09.01.2009.........

Mgr. Dubovský Ladislav
Primátor Mesta Tornaľa
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