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Obecné zastupiteľstvo v Zem. Kostoľanoch na základe zákona č. 401/1998 Z. z., o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia, zákona č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia, v znení
neskorších predpisov, ktorým bol obciam zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany
ovzdušia s pôsobnosťou vo vzťahu k malým zdrojom znečisťovania s použitím § 11 ods. 4.
písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zemianske Kostoľany č. 5/2017 o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia.
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto VZN je určenie podmienok spoplatnenia prevádzkovateľov malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia znečisťujúcou látkou na území obce.
2. Poplatok podľa VZN platia právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré
prevádzkujú malý zdroj znečisťovania (ďalej len „prevádzkovateľ malého zdroja“) technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným
výkonom do 0,2 MW, zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie
veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré
môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov,
zachytených exhalátov a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.
3.

Účelom úpravy vykonanej prijatím VZN je tiež:
-

stanoviť jednotný postup na území obce pri konaní vo veciach poplatkov
upraviť práva a povinnosti znečisťovateľa, ktorý je prevádzkovateľom malého zdroja
znečistenia
upraviť práva a povinnosti správcu poplatku
stanoviť spôsob jeho platenia, určiť výšku a termín splátok, resp. termín
jednorázového zaplatenia poplatku
stanoviť sankcie za porušenie povinností nesplnením.

4. Predmetom úpravy je vzťah prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia
a zodpovednostný vzťah, ktorý vzniká porušovaním a nesplnením povinností
znečisťovateľa ako prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania. Predmetom úpravy je
tiež poplatok a prípadná sankcia za znečisťovanie ovzdušia.
Čl. II.
Poplatková povinnosť
1. Poplatky platia právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú
malý zdroj znečisťovania.
2. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania je povinný oznámiť každoročne do 15.
februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia 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 kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého
zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.
Čl. III.
Náležitosti oznámenia a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku
1. Obec, ako orgán ochrany ovzdušia, v zmysle § 6 ods. 5. Zákona č. 401/1998 Z. z. určuje
náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania. Oznámenie musí
obsahovať nasledovné údaje za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia:
-

odborný názov zdroja
druh používaného paliva alebo suroviny, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú
ročná spotreba vo váhových resp. objemových jednotkách
u skládky - plocha skládky, paliva a popolu
čas využívania malého zdroja znečisťovania počas roka, pokiaľ zdroj nie je v činnosti
celý rok, počet prevádzkových hodín malého zdroja
deň a miesto vyhotovenia oznámenia, osoba zodpovedná za vyhotovenie a podanie
oznámenia, jej funkcia, podpis a pečiatka

2. Obec 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 termíny splátok poplatku, resp.
termín jednorázového zaplatenia poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej
povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
Čl. IV
Výška poplatku
1. Poplatok prevádzkovateľom malých zdrojov sa určuje v súlade s ustanovením § 3 ods. 2.
zákona č. 401/1998 Zb. ročnou sumou do výšky 663,87 eur na základe údajov
oznámených podľa § 6. ods. 4. a 5. zákona úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených
znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú.
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje prevádzkovania ovzdušia v Obci
Zemianske Kostoľany.
3. a) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia zdrojom spaľujúcim pevné palivo – spoplatňuje sa
každá spotrebovaná tona paliva aj začatá sumou 6,70 eur.
b) Poplatok za znečisťovania ovzdušia zdrojom spaľujúcim kvapalné palivo – spoplatňuje
sa spotrebovaná tona paliva aj začatá sumou 3,30 eur (ľahký vykurovací olej)
0,70 eur (nafta)
c) Poplatok znečisťovania ovzdušia zdrojom spaľujúcim plynné palivo – spoplatňuje sa
spotrebovaných 1000m2 aj začatých sumou 0,50 eur.

d) Poplatok za ostatné znečisťujúce látky za každých 10 kg – spoplatňuje sa sumou 1 eur.
e) Celková výška poplatku nižšia ako 3 eur sa nebude vyrubovať.
5. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie sa podľa § 9. Zákona 401/1998 Z.z.
vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb., pokiaľ zákon neustanovuje inak. Proti rozhodnutiu
o určení poplatku za znečisťovanie má účastník konania, ktorým je prevádzkovateľ
malého zdroja znečisťovania, právo podať odvolanie. Odvolanie treba podať v lehote 15
dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
6. Právnické a fyzické osoby sú povinné zaplatiť poplatok do 30 dní po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia o určení poplatku za znečisťovanie.
Čl. V
Zánik povinnosti
Ak dôjde k zániku malého zdroja znečisťovania, oznámi znečisťovateľ do 15 dní od
uvedenej skutočnosti obci ako správcovi poplatku zánik, ako aj údaje potrebné pre výpočet
poplatku za obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku
zdroja.
Čl. VI
Záverečné ustanovenie
1. Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje
sa na zákon č. 401/1998 Z.z. a zákona č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany
ovzdušia, v znení neskorších predpisov.
2. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Zemianskych Kostoľanoch.
3. Dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017 sa ruší platnosť
Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009 zo dňa 16.12.2009.
4. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Zemianske Kostoľany č. 5/2017 sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Kostoľanoch a to dňa ..................
uznesením č. ..........
5. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018.

V Zemianskych Kostoľanoch
dňa 23.10.2017.
Ing. Jana Školíková
starostka obce

