OBEC Livinské Opatovce
...............................................

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/2014

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Obecné zastupiteľstvo v Livinských Opatovciach na základe ustanovenia § 4 ods. 3
písm. h/ a v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 1 ods. 2 zák. č. 525/2003 Z. z.
o štátne správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov s
použitím zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.
z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),
zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí ako i ustanovenia § 6 ods. 5 zák. č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na
vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.1 /2014
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
Čl. 1
Predmet nariadenia a všeobecné ustanovenia
(1)
Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti osôb pri ochrane
ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou, poplatkovú povinnosť za
znečisťovanie ovzdušia právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré
prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia.
(2)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) znečisťujúcou látkou akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo
nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí
alebo životné prostredie,
b) prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia osoba, ktorá má právo
prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia,
c) zdrojom znečisťovania ovzdušia stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok,
sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná
plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná
stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať
ovzdušie; vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného
celku a priestorového celku,
d) malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
- technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so
súhrnným tepelným príkonom nižším ako 0,3MW / do 300KW/.
- ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov
znečisťovania ovzdušia
- plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia
- skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkých alebo
stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia
- iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou
veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia.
(3)
Stacionárne zdroje sa podľa charakteru technologického procesu, technologického
princípu alebo účelu technológie zaraďujú do kategórií podľa ustanovenej kategorizácie.

Čl. 2
Poplatková povinnosť právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie
(1) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej poplatok) platia právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia
(ďalej malý zdroj. )
(2) O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá
prevádzkuje malý zdroj (ďalej „prevádzkovateľ malého zdroja"), rozhoduje Obec Livinské
Opatovce. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na
kalendárny rok paušálnou sumou do výšky max. 663,87 eura na základe údajov
oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 zákona o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia úmerne
k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a
surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
(3) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území Obce Livinské
Opatovce
(4) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci 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 znečisťovania ovzdušia a o druhu účinnosti
odlučovacích zariadení.
(5) Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov sú príjmom rozpočtu obce.
Pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja je pôvodný prevádzkovateľ povinný zaplatiť
okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj
poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom zdroj prevádzkoval, než
došlo k zmene prevádzkovateľa zdroja. Na tento účel pôvodný prevádzkovateľ malého
zdroja do 15 dní od vykonania zmeny prevádzkovateľa malého zdroja podá oznámenie
podľa § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia potrebné na určenie
poplatku za obdobie príslušného roka do vykonania zmeny prevádzkovateľa zdroja;
súčasne oznámi aj dátum zmeny a názov nového prevádzkovateľa malého zdroja.
(6) Pri zániku malého zdroja je jeho 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 zdroja. Na tento účel oznámi zánik zdroja do 15 dní od jeho zániku vrátane údajov
podľa § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia, potrebných na určenie
poplatku za obdobie príslušného roka a výpočet poplatku.
Čl. 4
Určenie výšky poplatku
(1) Výška poplatku sa určuje na základe údajov uvedených v oznámení, množstve a
škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín,
paušálne podľa sadzobníka poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.
Poplatok je závislý od dĺžky obdobia znečisťovania ovzdušia v príslušnom roku,
percentuálneho rozdelenia polyfunkčného objektu.
(2) Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi tvorí prílohu č. 1 tohto
nariadenia.

Čl. 5
Platenie poplatkov
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sa platia jednorázovo vždy najneskôr do 30 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení výšky poplatkov.

Čl. 6
Oslobodenie od poplatkovej a oznamovacej povinnosti
Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na :
a) malé zdroje, ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch,
b) v stavbách na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na
podnikanie,
c) malé zdroje, ktoré prevádzkuje obec Livinské Opatovce
d) malé zdroje, ktoré prevádzkujú školské a zdravotnícke zariadenia,
e) malé zdroje, ktoré prevádzkujú sociálne, charitatívne, záujmové a cirkevné
org
f) malé zdroje, ktoré slúžia fyzickým a právnickým osobám výlučne na
vykurovanie prevádzky.
Čl. 7
Spoločné ustanovenia
Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov a ostatných ustanovení
tohto nariadenia vykonávajú
a) pracovníci Obecného úradu, starostka obce
b) poslanci poverení Obecným zastupiteľstvom v Livinských Opatovciach

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Na právne pomery neupravené týmto nariadením sa vzťahujú platné právne normy.
2. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli dňa: 03.02.2014
3. Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Livinských Opatovciach
uznesením č 41/2014 dňa: 24.02.2014
4. Toto nariadenie ruší nariadenie číslo 5/2012 a nadobúda účinnosť dňa: 12.03.2014
5. Vyvesené po schválení : 25.02.2014

Daniela Hanová
starostka obce

Príloha č.1
Postup
pre stanovenie výšky poplatkov pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia na území obce Livinské Opatovce
Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom do 300KW
je:
- spaľovanie tuhých palív / uhlie, koks, brikety/
0,35 EUR za 100 kg / rok
- spaľovanie tuhých palív /drevo, biomasa
0,25 EUR za 100 kg/rok
- spaľovanie kvapalných palív/ nafta /
0,50 EUR za liter/ rok
- spaľovanie kvapalných palív/ nafta /vykurovacie oleje
0,66 EUR za liter / rok
--spaľovanie kvapalných palív/ opotrebované oleje
3,00 EUR za liter/rok
- spaľovanie plynných palív /zemný plyn
0,035EUR za m3

Pre ostatné MZZO výšku poplatku určí obec Livinské Opatovce individuálne paušálnou
sumou od 5,00 € do 663,87 € za obdobie kalendárneho roka úmerne k množstvu a škodlivosti
vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce
látky vznikajú.

Príloha č.2
OZNÁMENIE ÚDAJOV
PRE URČENIE VÝŠKY POPLATKU ZA ZNEČISTENIE OVZDUŠIA
na rok …… podľa skutočnosti roku ………..
( § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 )
Všeobecné údaje prevádzkovateľa znečisťovania ovzdušia
Názov prevádzkovateľa :
Adresa prevádzkovateľa :
IČO :
Číslo telefónu :
Bankové spojenie :
Druh malého zdroja znečistenia :
Palivo :
Údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
………………………………………………………………………..
Ukazovatele
Adresa zdroja
Príkon zdroja
Výkon zdroja
Spotreba paliva
Stav merača k 31.12.
Stav merača k 1.1.
Počet prevádzkových hodín
Výška komína
Počet kotlov

Merná jedn.

údaj

kW
kW
M3.rok-1
h.rok-1
h.rok-1
h.rok-1

Kvalitativne ukazovatele paliva
Druh paliva

V ……………………………….

Množstvo v ( t, m3 )

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie
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Vydané všeobecne záväzného nariadenie
Schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva v
.......................... dňa:
Číslo uznesenia:
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