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Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006
Obce Mikušovce
Obec Mikušovce na základe € 4 ods], ods. 3, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení V znení neskorších predpisov, zákon č.478/2002, ktorým sa mení adopĺňa zák. č.
401/1998 2.2. v znení neskorších predpisov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
V y (1 á v a pre územie Obce Mikušovce

Všeobecne záväzné nariadenie

0 ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
Článok 1
Predmet nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie /„ďalej len nariadenie“/ vymedzuje základné pojmy,
upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia na území
obce Mikušovce /ďalej len „obec“/ aurčuje výšku a spôsob platenia poplatku za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.

Článok 2
Vymedzenie pojmov
Znečisťujúcimi látkami sú tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo alebo po chemickej
alebo fyzikálnej zmene v ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo
ovplyvňujú ovzdušie atým ohrozujú apoškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných
organizmov, zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ho obťažujú alebo poškodzujú
majetok.
2. Malými zdrojmi znečisťovania sú
a. technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so
súhrnným tepelným výkonom do 0,3 MW,
b. ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov
znečisťovania,
plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
'
ovzdušia,
skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého, alebo
stredného zdroja znečisťovania,
iné stavby, zariadenia ačinnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie /ďalej len „malé
zdroje znečisťovania“/
1.

wr.

3.

Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania je právnická osoba alebo fyzická osoba
oprávnená na podnikanie, ktorá má právo alebo faktickú možnosť prevádzkovať tento

zdroj.
Pre potreby tohto nariadenia sa orgánom ochrany ovzdušia rozumie Obec Mikušovce.
Výkonnú činnosť zabezpečuje Obec Mikušovce - /ďalej len „orgán ochrany ovzdušia“/

Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú povinní :
1. Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s podmienkami
pre
prevádzku týchto zariadení, určenými výrobcami a V súlade s podmienkami určenými
orgánmi ochrany ovzdušia;
Umožniť zamestnancom orgánu ochrany ovzdušia, alebo týmto orgánom povereným
osobám prístup ku zdroju znečisťovania za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok
a kontroly zdroja znečisťovania a jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné doklady;
Vykonať opatrenia na nápravu, uložené orgánom ochrany ovzdušia;
Požiadať orgán ochrany ovzdušia o :
a/ súhlas na povolenie stavieb malých zdrojov znečisťovania,
b/ súhlas na činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu, ktoré znečisťujú alebo môžu
znečisťovať ovzdušie a sú vedené v zozname, ktorý sa uverejňuje vo vestníku ministerstva,
c/ súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny využitia technologických
zariadení,
8" Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať orgánom ochrany
ovzdušia potrebné údaje,
S“ Neprekročiť určený stupeň znečisťovania ovzdušia /tmavosť dymu/
,
L»)

Článok 4
Oznámenie údajov a platenie poplatkov
p—A

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania je povinný oznámiť každoročne do 15.
februára orgánu ochrany ovzdušia za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu
palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, údaje potrebné na zistenie
množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia a údaje o veľkosti
zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku v zmysle prílohy č. 1 tohto nariadenia.
Povinnosť platiť poplatky za znečisťovanie ovzdušia sa nevzťahuje na fyzické osoby,
ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania s tepelným výkonom do 50 kW, pokiaľ sa
taký zdroj pravidelne nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti. Pravidelnosť
používania treba chápať tak, že bez použitia zdroja sa nedá táto činnosť vykonávať,
pričom perióda jeho používania môže byť rôzne dlhá.
Poplatok sa nebude vyrubovať prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení,
predškolských a školských zariadení, domov opatrovateľskej služby a prevádzkovateľom
stacionárnych zariadení na spaľovanie plynných palív — zemného plynu.
Orgán ochrany ovzdušia preskúma údaje uvedené v oznámení avydá rozhodnutie,
v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia

=-

v predchádzajúcom roku, výšku a termín splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa

poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
Ročný poplatok sa platí :
a/ do 2000,- Sk — jednorázovo,
b/ od 2000,— Sk do 10 000,- Sk — V dvoch polročných splátkách / k 30. 6. a k 15. 12./,
c/ od 10 000,- Sk do 20 000; Sk — v štyroch štvrťročných splátkach /k 31. 3. 30.6, 30.9,
15.12/, v hotovosti cez potvrdenku.
Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sú príjmom rozpočtu
orgánu ochrany ovzdušia, pričom použitie týchto príjmov je účelovo viazané na ochranu
životného prostredia obce.

Článok 5
Výška poplatku

U1

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do výšky 20 000,— Sk na základe oznámenia podľa Čl. 4 odst. 1 tohto
nariadenia úmerne podľa veľkosti zdroja, k množstvu a škodlivosti vypustených
znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú.
Minimálnym poplatkom 100,- Sk sa spoplatňuje každý malý zdroj znečisťovania, ktorého
výška poplatku je menšia ako 100,— Sk.
Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci.
Poplatok pre zdroje s inštalovaným odlučovacím zariadením bude primerane znížený
podľa účinnosti odlučovacieho zariadenia.
Výšky poplatkov prevádzkovateľa stacionárneho zariadenia na spaľovanie palív
s tepelným výkonom nižším ako 300 kW sú nasledovné
:

a/ stacionárne zariadenia na spaľovanie pevných palív:

Druh paliva

Poplatok za 1t/rok v Sk

Hnedé uhlie triedené
300
Hnedé uhlie prachové
320
Čierne uhlie triedené, koks
150
Čierne uhlie prachové
200
330
Lignit
250
Brikety
Drevo
50
Spoplatňuje sa aj každá začatá tona paliva.
b/ stacionárne zariadenia na spaľovanie kvapalných palív
Druh paliva

:

Poplatok za 1 t/rok v Sk

Tažký vykurovací olej
200
150
Stredný vykurovací olej
100
Ľahký vykurovací olej
Nafta
30
Spoplatňuje sa aj každá začatá tona paliva.

Ak z oznámenia údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania nie je zrejmé o aký
druh paliva ide /napr. hnedé uhlie prachové alebo triedené/ použije sa pri výpočte
poplatku vyššia sadzba.

Článok 6
Sankcie
Sankcie za nedodržanie povinností upravených v tomto nariadení upravuje osobitný
predpis.
Sankcie sú príjmom rozpočtu orgánu ochrany ovzdušia, pričom použitie týchto príjmov je
účelovo viazané na ochranu životného prostredia obce.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa orgán ochrany ovzdušia
o porušení dozvie, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.
Pri určení výšky pokuty prihliada orgán ochrany ovzdušia na množstvo a obsah
emitovaného znečistenia ovzdušia a závažnosť porušenia povinností .
Odvolacím orgánom ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania je Krajský úrad,
odbor ŽP v Trenčíne.

článok 7
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú
a/ Zamestnanci orgánu ochrany ovzdušia — Obecného úradu Mikušovce
b/ Komisia ZP pri OZ Mikušovce

Clánok 8
Záverečné ustanovenia
Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach dňa l4.marca 2006
uznesením č.1/2006.
Nariadenie nadobúda účinnosť 15—tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli Obce
Mikušovce.
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Viktor Buček
Starosta obce
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Vzor oznámenia údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za
znečisťovanie ovzdušia
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Všeobecne záväzného nariadenia č. ÉZOOJÍ o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi
látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

VZOR

Oznámenia údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na
rok ...................
lpodľa skutočnosti predchádzajúceho roka/
Všeobecné údaje
. adresa zdroja
. prevádzkovateľ zdroja /doložiť živnostenský list/
. adresa prevádzkovateľa zdroja +
+ meno, priezvisko a č. telefónu
kompetentného zamestnanca
. IČO prevádzkovateľa zdroja
:

Údaie 0 malých zdrojoch
0
pri stacionárnych spaľovacích zariadeniach s tepelným Výkonom nižším ako 300 kW
prevádzkovateľ uvádza:
- typ kotla
- Výkon kotla
množstvo / pri pevných a kvapalných palivách uvádzať V tonách a pri plynnom palive
uvádzať V m3/, druh a kvalitatívne ukazovatele spotrebovaného paliva za uplynulý
kalendárny rok
0
pri technologických zariadeniach a iných zariadeniach a činnostiach, ktoré nespadajú do
kategórie veľkých a stredných zdrojov prevádzkovateľ uvádza:
:

—

—

-

Výrobu

druh paliva
kapacitu Výroby t/rok

Dátum :

pečiatka a podpis
oznamovateľa

