
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Opatovce
č. 6/2017

O ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi

Obec Opatovce podľa ustanovení § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona č. 137/2010 Z.z.
o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší ) s odkazom na ustanovenia
§ 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2017
o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Článok I
Predmet nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie pri ochrane ovzdušia na území obce Opatovce (ďalej len obec)
a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečistenia.

Článok II
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovateľa

Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia je povinný plniť podmienky ustanovené
v § 16 zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon
o ovzduší ).

Článok IV
Poplatky za znečisťovanie

1. Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje znečistenia ovzdušia sa vzťahujú len na
právnické a na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi.

2. Obec Opatovce preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá
rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za
znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termín poplatku a ďalšie
podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.

3. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa platí najneskôr do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

4. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce.

Článok V
Výška poplatku

1. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje znečistenia ovzdušia v obci.

2. Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným príkonom
nižším ako 0,3 MW sa vypočíta podľa sadzobníka poplatkov uvedeného v prílohe č. 2.

3. Poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.
4. Minimálnym poplatkom 5,00 € sa spoplatňuje každý malý zdroj znečistenia, ktorého

výška poplatku je menšia ako 5.00 €.



5. Obec uloží pokutu prevádzkovateľovi malého zdroja znečistenia ovzdušia ( § 8 ods. 3 zák.
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov):

a) za nesplnenie povinnosti oznámenia obci Opatovce každoročne do 15. februára údaje
za každý malý zdroj znečistenia ovzdušia o spotrebe 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.

b) za nezaplatenie poplatku podľa rozhodnutia obce o určení ročného poplatku
prevádzkovateľovi malého zdroja za znečisťovanie v predchádzajúcom roku
a o ďalších podmienkach týkajúcich sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa
malého zdroja znečistenia ovzdušia.

Článok VI
Sankcie

1. Obec uloží prevádzkovateľovi malého zdroja znečistenia pokutu v zmysle § 30, bod 6, 7
zákona o ovzduší.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce
Opatovce dňa 18.10.2017 svojím uznesením č. 44/2017

2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť od 07.11.2017
3. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Opatovce č. 4/2016 zo dňa

15.06.2016 o ochrane ovzdušia a poplatku za znečistenie ovzdušia na území obce
Opatovce.

Janka Horňáková
starostka obce

Dňa

1. Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Opatovce 11.09.2017

2. Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Opatovce 27.09.2017

3. Návrh VZN schválený obecným zastupiteľstvom 18.10.2017

4. VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Opatovce 23.10.2017

5. VZN nadobúda účinnosť dňom 07.11.2017



Príloha č. 1 k VZN č. 6/2017

O Z N Á M E N I E
ÚDAJOV POTREBNÝCH PRE URČENIE VÝŠKY POPLATKU ZA

ZNEČISTENIE OVZDUŠIA za rok ............................

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

ADRESA ZDROJA
PREVÁDZKOVATEĽ ZDROJA
ADRESA PREVÁDZKOVATELA ZDROJA
IČO
Malý zdroj, názov technológie výroby Výroba tepla

ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH

A Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia so súhrnným menovitým
príkonom nižším ako 0,3 MW ďalej uvádza:

Typ kotla Spotreba paliva za rok Druh paliva

B Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie
veľkých a stredných zdrojov uvádza:

Výroba Druh paliva Kapacita výroby t/rok

C Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov odpadov a zachytených
exhalátov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať
znečistenie ovzdušia iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce
ovzdušie

Druh vykonávanej činnosti
Druh manipulovateľnej, skladovanej látky
Veľkosťmanipulačnej plochy
Množstvo látky v m3
Odlučovacie zariadenia
Počet výduchov
Poznámka

Dátum pečiatka a podpis
oznamovateľa



Príloha č. 2 k VZN č. 6/2017

Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi
látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

Výšky poplatkov prevádzkovateľa stacionárneho zariadenia na spaľovanie palív s tepelným
výkonom nižším ako 300 kW sú nasledovné:

a) stacionárne zariadenia na spaľovanie pevných, kvapalných a plynových palív:

Poplatok je násobkom skutočnej spotreby spáleného druhu paliva za rok a určeného poplatku
za 1 tonu paliva, pri zemnom plyne za 100 m3.

Druh paliva poplatok za 1 tonu v €

- hnedé uhlie 7,00
- čierne uhlie 5,00
- vykurovacie oleje 4,00
- nafta 2,00
- drevo 2,00
- zemný plyn 0,08 (cena za 100 m3)

b) technologické procesy

- lakovne s kapacitou do 1 t náterových látok za rok ......................................... 10,00 €

- kompostárne s kapacitou do 0,75 t spracovaného odpadu za hodinu .................35,00 €

- priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných
materiálov s projektovaným výkonom do 10 m3/hod. ................................... 35,00 €

- chov hospodárskych zvierat projektovaný na kapacitu do 100 ks
hovädzieho dobytka, do 500 ks ošípaných, do 1.000 ks hydiny ........................35,00 €

c) výšky poplatkov prevádzkovateľov čerpacích staníc pohonných hmôt

- čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG)
a stlačeného zemného plynu naftového (CNG ) s obratom do 100 m3/rok vrátane

- do 49,99 m3 ............................................................... 10,00 €
- od 50,00 do 100,00 m3 .............................................. 20,00 €

d, nakladanie s odpadmi

- čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) s obratom do 100 m3/rok

- paušálny poplatok ........................................................ 5,00 €
e, Čistiareň komunálnych odpadových vôd

- paušálny poplatok...........................................20,00 €


