VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BREZOVICA Č. 3/2017
O ZNEČISŤOVANÍ OVZDUŠIA A POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE

Obec Brezovica na základe ust. § 6 ods. 1.) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010, ktorým sa upravuje
uplatnenie zákona číslo 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon číslo 401/1998
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov ďalej len zákon
o ovzduší v podmienkach Obce Brezovica.

Článok I.
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických
osôb pri ochrane ovzdušia pred vznášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri
obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov znečisťovania ovzdušia, ako aj rozhodovania o výške
poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia
právnickou resp. fyzickou osobou.
Vo všetkých veciach, ktoré upravuje toto nariadenie rozhoduje starosta obce.

Článok II.
Základné pojmy znečisťovania ovzdušia
Zoznam znečisťujúcich látok podliehajúcich poplatkovej povinnosti a ich zaradenie do
sadzobných tried je uvedený v Prílohe č. 1 k zákonu č. 401/1998 Z. z.

Článok III.
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Obec môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov.

Článok IV.
Správca poplatku a poplatková povinnosť
1.

Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania je obec Brezovica.

2.

Obec rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje malý zdroj
znečisťovania ovzdušia.

3.

Za znečisťovanie ovzdušia sú povinní prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania
platiť poplatky a to podľa množstva a druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok.
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4.

Povinnosť platiť poplatky sa nevzťahuje na fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje
znečisťovania s tepelným výkonom do 50 kW, pokiaľ sa takýto nepoužíva na výkon
podnikateľskej činnosti.

5.

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.

Článok V.
Výška poplatku
1.

O poplatku za znečisťovanie ovzdušia vydá obec rozhodnutie. V rozhodnutí obce sa určí
ročný poplatok, výšku a termíny splátok a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej
povinnosti prevádzkovateľa.

2.

Výška poplatku sa určí zo základného poplatku pre znečisťujúce látky a všeobecných
emisných limitov a doporučení Ministerstva životného prostredia SR pre:

I. Stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom do 200 kW:

3.

a)

spaľovanie tuhých palív
- hnedé palivové uhlie, lignit, čierne palivové uhlie, koks, brikety /uhoľné/, drevo,
brikety /drevené/ - spáleného za uplynulý rok
- do 50 q .......................................... 5,00 €
- nad 50 q .......................................10,00 €

b)

spaľovanie kvapalných palív (opotrebované oleje, vykurovacie oleje, nafta)
- spáleného za uplynulý rok
- do 1 tony ....................................... 5,00 €
- nad 1 tonu ...................................10,00 €

c)

spaľovanie plynných palív /zemný plyn/
- spálený za uplynulý rok
- do 5.000 m3 ................................... 5,00 €
- od 5.001 do 10.000 m3 .................10,00 €
- nad 10.000 m3 ............................. 16,60 €

Ostatné technologické celky
Poplatok sa určí na základe oznámenia pre každý zdroj, pomocou všeobecných emisných
faktorov zverejnených Ministerstvom životného prostredia SR.

Článok VI.
Spôsob platenia poplatku
Správca poplatku preskúma údaje uvedené v oznámení prevádzkovateľa malého zdroja
znečisťovania ovzdušia a vydá rozhodnutie o určení poplatku, v ktorom určí najmä výšku ročného
poplatku a ďalšie podmienky, týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa.
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Článok VII.
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 obce.
2. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 401/98 Zb.,
v znení zmien a doplnkov.
3. Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Brezovici dňa
08. 09. 2017 uznesením č. 1 bod B - 2 a vstupuje do platnosti a účinnosti pätnástym dňom po
jeho vyvesení.
4. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Brezovica
č. 6/2010 o znečisťovaní ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie.

V Brezovici, dňa 08. 09. 2017

Vyvesené: 08. 09. 2017
Zvesené:

Marián Ujmiak v.r.
starosta obce

