Všeobecne záväzné nariadenie obce Jalovec
č. 1/2015
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
Obec Jalovec v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a zákona
č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie
obce Jalovec toto všeobecne záväzné nariadenie
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") vymedzuje povinnosti
prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Jalovec
a určuje výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
§2
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia /MZZO/ je povinný:
a) umožniť prístup zamestnancovi obce Jalovec, alebo obcou poverenej osobe ku
zdroju, zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky
a predkladať im potrebné podklady,
b) oznámiť obci do 15 dní zánik, resp. zmeny v parametroch pri prevádzkovaní
MZZO, vrátane všetkých údajov potrebných pre určenie výšky poplatku,
c) každoročne do 15. februára oznámiť obci za každý MZZO spotrebu palív
a surovín za uplynulý rok,
2. V oznámení je prevádzkovateľ povinný uviesť:
• základné údaje z obchodného alebo živnostenského registra,
• miesto prevádzky malého zdroja,
• umiestnenie, typ a príkon malého zdroja,
• množstvo a druh použitého paliva a surovín za uplynulý rok,
• druh a účinnosť odlučovacích zariadení.
3. 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 MZZO za
znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok
poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa
malého zdroja.
4. Povinnosti podľa odseku 1 sa vzťahujú len na právnické osoby a fyzické osoby,
ktoré majú oprávnenie na podnikanie.

5. Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na fyzické osoby prevádzkujúce MZZO
s tepelným príkonom do 50 KW, pokiaľ nie sú pravidelne používané na výkon
podnikateľskej činnosti.
§3
Prevádzkovatelia, ktorí nepodliehajú oznamovacej a poplatkovej povinnosti

Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na:
a) malý zdroj prevádzkovaný obcou Jalovec,
b) malý zdroj prevádzkovaný školskými a cirkevnými zariadeniami,
c) malý zdroj prevádzkovaný organizáciou, poskytujúcou všeobecne prospešné
služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
d) malý zdroj prevádzkovaný fyzickou osobou, ak zdroj nie je pravidelne
využívaný na podnikateľskú činnosť.
§4
Výška poplatku
1. Poplatok prevádzkovateľa MZZO na území obce Jalovec sa pre každý malý
zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou, na základe údajov
oznámených v súlade s vyššie citovaným zákonom a týmto VZN.
2. Ak prevádzkovateľ MZZO za obdobie uplynulého roka spálil do:
a/ 15 t tuhého paliva (uhlia, koksu, kalu)
b/ 1500 l kvapalného paliva (vykurovací olej, nafta)
c/ 30 m3 biomasy (drevo, piliny , brikety a pod.)
d/ 10 000 m3 zemného plynu

-

50 €
50 €
30 €
15 €

3. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva predstavuje násobok sadzby
podľa druhu paliva a podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v
odseku 2, najviac však do výšky 663,87,-€.
§5
Spôsob platenia poplatku
Poplatok do výšky 35 Eur je splatný do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o výške poplatku.
§6
Sankcie
1. Za nesplnenie povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi MZZO zo zákona
č. 401/1998 Z. z. alebo tohto VZN mu obec uloží pokutu do výšky 663,87 Eur.
2. Obec uloží pokutu prevádzkovateľovi MZZO za porušenie povinností
ustanovených zákonom č.137/2010 Z. z. o ovzduší podľa § 30 tohto zákona.

3. Pokuty a poplatky uložené podľa tohto VZN sú príjmom rozpočtu obce. Kontrolu
dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom starostu obce,
poverených zamestnancov obce a hlavného kontrolóra.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Jalovec sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia uznieslo dňa 4. marca 2015 uznesením
č. 9/2015.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2008

Ing. Peter Kotian
starosta obce

VZN vyvesené dňa : 05. marca 2015
VZN zvesené dňa : 20. marca 2015

