Výtlačok č. 1

MESTO STRÁŽSKE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2017
O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

Návrh VZN zverejnený dňa 8. 8. 2017
VZN schválené dňa uznesením č. 231/2017 dňa 25. 8. 2017.
VZN zverejnené dňa 30. 8. 2017.
VZN zvesené z úradnej tabule dňa 18. 9. 2017.

Mesto Strážske v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a na základe ustanovení zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“) číslo 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:
§1
Úvodné ustanovenia
1.

Mesto pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia je orgánom
ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“).

2.

MZZO je 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.1
§2
Oznamovacia a poplatková povinnosť

1.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) platia právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO.

2.

Prevádzkovateľ MZZO je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý
MZZO 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 znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti
odlučovacích zariadení.

3.

Vzor oznámenia tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.

4.

Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou
sumou do výšky 663,87 eura na základe oznámených údajov podľa ods. 2 úmerne k
množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z
ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

5.

Kritériá pre určovanie výšky poplatku sú uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN.

6.

Primátor mesta môže vo výnimočných prípadoch, po zvážení konkrétnych skutočností,
stanoviť poplatok odlišne od kritérií uvedených v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

7.

Poplatok v príslušnom roku sa platí podľa skutočnosti vykázanej za predchádzajúci rok. Ak
dôjde v priebehu roka k zrušeniu MZZO, poplatok sa dopočíta za dobu prevádzkovania do
zrušenia MZZO.

8.

Poplatok sa určuje prevádzkovateľovi MZZO rozhodnutím, v ktorom je určená výška
poplatku, termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti
prevádzkovateľa malého zdroja.

9.

Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované MZZO v meste.

10. Poplatky platené prevádzkovateľom MZZO sú príjmom rozpočtu mesta.
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§ 3, ods. 2 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov; vyhláška MŽP SR
č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
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§3
Oslobodenie od oznamovacej povinnosti
1.

Oznamovacia povinnosť podľa § 2 ods. 2 tohto VZN sa nevzťahuje na prevádzkovateľov
a) MZZO príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je Mesto
Strážske,
b) MZZO akými sú lokálne kúreniská umiestnené v bytoch, kostoloch a stavbách na
individuálnu rekreáciu.
§4
Oslobodenie od poplatku

1.

Poplatok sa nebude vyrubovať za prevádzkovanie
c) MZZO príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je Mesto
Strážske,
d) MZZO akými sú lokálne kúreniská umiestnené v bytoch, kostoloch a stavbách na
individuálnu rekreáciu,
e) MZZO v bytových domoch, ktoré prevádzkujú spoločenstvá vlastníkov bytov,
f) MZZO, ktorých prevádzkovateľom je škola alebo školské zariadenie.
§5
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

1.

Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto VZN sa vzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní.2

2.

Toto VZN č. 4/2017 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25. 8. 2017
uznesením č. 231/2017.

3.

Týmto VZN sa ruší VZN č. 6/2011 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami.

4.

Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia.

V Strážskom, dňa 30. 8. 2017.

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta

2

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
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Príloha č. 1 k VZN č. 4/2017
O Z N Á M E N I E
ÚDAJOV POTREBNÝCH PRE URČENIE VÝŠKY POPLATKU
Z A Z N E Č I S T E N I E O V Z D U Š I A N A R O K ....………
(podľa skutočnosti za rok .......…...)
Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia oznamuje, podľa § 6, ods. 4 zákona NR SR č. 401/98 Z. z.
o poplatkoch za znečistenie ovzdušia, Mestskému úradu Strážske tieto údaje potrebné pre určenie výšky
poplatku:
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Adresa zdroja
Prevádzkovateľ zdroja
Adresa prevádzkovateľa zdroja
Identifikácia (IČO, FO, PO)
Malý zdroj, názov technológie, výroby
ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH
A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW ďalej uvádza:
Typ kotla
Spotreba paliva za rok

Výkon

Palivo
Poznámka

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

Druh paliva

Kapacita výroby v tonách za rok
C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a zachytených exhalátov, plochy na ktorých sa
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne
znečisťujúce ovzdušie:
Druh vykonávanej činnosti
Druh manipulovanej, skladovanej látky
Veľkosť manipulačnej plochy
Množstvo látky v tonách za rok
Oznámenie vyhotovil:
Za správnosť zodpovedá:
Predložené dňa:
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Príloha č. 2 k VZN č. 4/2017
K R I T É R I Á
na určenie výšky poplatku prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

P.č.

Druh MZZO

Hodnota - rozsah

Základný poplatok
v€

do 50 000

bez poplatku

od 50 001 do 100 000

100 €

od 100 001do 200 000

166 €

nad 200 001

332 €

do 5000

oslobodené

5001 a viac

0,0049 €
za každý m3

do 2

oslobodené

nad 2

33,19 € + 2,50 €
za každú tonu

40 001 a viac

663,87 €

20 001 - 40 000

498 €

10 001 - 20 000

332 €

do 10 000

166 €

Množstvo zmanipulovaného
kvapalného čpavku v t/rok

20 000 a viac

332 €

do 20 000

0,016 € za 1 tonu

Množstvo zmanipulovanej
HCl v t/rok

900 a viac

200 €

do 900

0,2 € za 1 tonu

do 100 m3 za rok

1,7 €/1m3

2 000 a viac

200 €

do 2 000

0,1 € za 1 tonu

Množstvo spotrebovaného
laku a rozpúšťadla v kg/rok

300 a viac

83 €

do 300

0,27 € za 1 kg

Množstvo vyčistených
železničných cisterien,
autocisterien a sudov

železničná cisterna

0,331 € za 1 ks

autocisterna

0,165 € za 1 ks

sud

0,033 € za 1 ks

Hlavné hodnotiace kritériá

Znečisťujúca látka
Čistiarne odpadových vôd
Množstvo vyčistených vôd
v m3/rok

1.
Pachové látky
Lokálne vykurovanie a ohrevy
2.

Spaliny s obsahom
NOx, CO, SO2
Lokálne vykurovanie a ohrevy

3.

Spaliny s obsahom
NOx, CO, SO2

Spotreba zemného plynu
v m3/rok

Spotreba dreva
v t/rok

Skládka odpadov
Množstvo uložených
odpadov v t/rok

4.
Pachové látky, CxHy

5.

6.
7.

Stáčanie kvapalného čpavku
Emisie NH3
Stáčanie a skladovanie HCl
Emisie HCl
ČS PHM
Emisie prchavých org. Látok
8.

Špedičná činnosť
Prachové úlety

9.

Impregnácia a sušenie
CxHy

Čistenie železničných cisterien,
autocisterien a sudov
10.
CxHy

Množstvo zmanipulovaného
paliva v m3/rok
Množstvo zmanipulovaných
substrátov v t/rok

Poznámka:
1.
Hodnotiace kritériá platia pre jestvujúce, v evidencii MZZO prihlásené zdroje.
2.

V prípade vzniku MZZO, pre ktorý nebude možné určiť poplatok podľa týchto kritérií, výšku
poplatku navrhne komisia MsZ pre životné prostredie
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Rozdeľovník
Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo vyhotovené v štyroch
origináloch, ktoré sa rozdelia nasledovne :

Výtlačok č. 1 a č. 2 – primátor mesta, z toho výtlačok č. 1 na založenie
Výtlačok č. 3 – prednosta
Výtlačok č. 4 – hlavný kontrolór
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