OBEC

VŠEOBECNE

DOLNÝ HRIČOV

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

OBCE DOLNÝ HRIČOV

č. 3/2013
O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove podľa § 6 ods. 1 zákona NR SR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, § 6 ods. 5 zákona NR SR
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení.
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,nariadenie") vymedzuje základné
pojmy, povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia a určuje výšku
poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania
ovzdušia.
§2
Vymedzenie pojmov
1. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len ,,malý zdroj") je technologický celok
obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným menovitým
tepelným príkonom do 0,2 MW ( 200 kW ), ostatné technologické celky nepatriace do
kategórie veľkých a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré
môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov
a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo
stredného zdroja.
2. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia
(ďalej len ,,prevádzkovateľ").
3. Poplatok podľa tohto nariadenia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania.
§3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania

1. Prevádzkovateľ je povinný:
a/ umožniť prístup zamestnancovi obce alebo poverenej osobe ku zdroju na účel zistenia
množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im
potrebné podklady.
b/ oznámiť do 15. dní obci Dolný Hričov zánik, resp. zmeny v parametroch či
prevádzkovaní malého zdroja, vrátane všetkých údajov potrebných pre určenie výšky
poplatku.
c/ každoročne do 15. februára oznámiť obci Dolný Hričov za každý malý zdroj údaje
potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia
za uplynulý rok :
- 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,
- počet prevádzkových hodín malého zdroja,
- druh a účinnosť odlučovacích zariadení,
Na základe oznámených údajov určí obec Dolný Hričov výšku poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom. Povinnosti podľa ods. 1 sa vzťahujú len na právnickú osobu a
fyzickú osobu, ktorá je oprávnená podnikať.
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§4
Oprávnenia a povinnosti obce
V Obci Dolný Hričov je orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia pre malé zdroje
znečisťovania obec Dolný Hričov. Obec Dolný Hričov v prenesenom výkone štátnej
správy vo veciach ochrany ovzdušia má určené kompetencie zákonom č. 478/2002 Z.z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov.
§5
Základné sadzby poplatku
1. Energetické zariadenia s výkonom pod 200 kW
a) Spaľovanie hnedého uhlia, čiernouhoľného prachu a kalu
10,- € za 0,5 t spáleného uhlia
b) Spaľovanie čierneho uhlia a koksu
5,- € za 1 t spáleného uhlia
c) Spaľovanie ľahkého vykurovacieho oleja
5,- € za 1,5 t spáleného oleja
d) Spaľovanie nafty
5,- € za 3 t spálenej nafty
e) Spaľovanie dreva
3,50 € za 2 t spáleného dreva
f) Spaľovanie bioplynu
6,65 € za 10 000 m3 bioplynu
g) Spaľovanie zemného plynu
3,50 € za 20 000 m3 zemného plynu
2. Skládky odpadov a iné plochy, pri ktorých dochádza k znečisťovaniu ovzdušia
3,50 € za 10 m3 plochy
3. Skládky palív a čerpacie stanice PHM dané do prevádzky pred 31.03.1998
a) 6,65 € za každých 5 m3 prečerpaných PHM pri čerpacích staniciach bez
rekuperácie
b) 3,50 € za každých 15 m3 prečerpaných PHM pri čerpacích staniciach
s rekuperáciou
4. Iné činnosti, pri ktorých dochádza k znečisťovaniu ovzdušia napr.
poľnohospodárske práce, udiarne, pekárne, sušiarne obilia...(poplatok bude
stanovený individuálne podľa škodlivosti a množstva vyprodukovaných látok
5. Drevovýroba pri spracovávaní dreva
3,50 € za 10 m3 spracovaného dreva (s kapacitou pod 20 m3/deň)
6. Lakovacie práce (lakovne s ročnou spotrebou menej ako 1000 kg)
0,20 € za 1 kg použitej náterovej hmoty
7. Výkrmne hospodárskych zvierat s kapacitou menej ako 100 ks hovädzieho
dobytka, alebo menej ako 500 ks ošípaných, alebo menej ako 1000 ks hydiny
3,50 € za 10 ks hovädzieho dobytka
3,50 € za 50 ks ošípaných
3,50 € za 100 ks hydiny
8. Bitúnky s kapacitou menšou ako 25 t živej hmotnosti hydiny
3,50 € za 1 t živej hmotnosti hydiny, bitúnky s kapacitou menšou ako 200 t
živej hmotnosti ostatných zvierat
3,50 € za 1 t živej hmotnosti ostatných zvierat
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§6
Vymedzenie zdroja, na ktoré sa nevzťahuje poplatková povinnosť
1. Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na:
a/ malý zdroj prevádzkovaný Obcou Dolný Hričov a organizáciami zriadenými
obcou
b/ malý zdroj prevádzkovaný predškolským a školským zariadením,
c/ malý zdroj prevádzkovaný organizáciou, poskytujúcou všeobecne prospešné
služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
d/ na všetky druhy krbov v podnikateľských objektoch
§7
Pokuty
1. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3, ods. 1 c/ tohto nariadenia uloží Obec Dolný
Hričov prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 Eur.
2. Pokuty a poplatky uložené Obcou Dolný Hričov sú jej príjmom.
§8
Kontrola ustanovení
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Obec Dolný Hričov
prostredníctvom poverených zamestnancov OcÚ a hlavný kontrolór.
§9
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie je dotknutá pôsobnosť ostatných platných právnych
predpisov.
2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Dolnom
Hričove dňa 30.10.2013 a má pôsobnosť na celom území obce Dolný Hričov.
3. Týmto sa ruší VZN obce Dolný Hričov o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
malými zdrojmi znečistenia ovzdušia schválené uznesením zo dňa 29.11. 2002
§ 10
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2014.

Ing. Vladimír Sadloň
starosta obce

Vyvesené:

04.11.2013

Zvesené:
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