Všeobecne záväzné nariadenie obce
Markušovce
č. 2
zo dňa 16. 12. 2005
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
_________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach podľa § 6 ods. 1 zákona SNR SR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších, v súlade s § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a § 20 a 22 zákona NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane
ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce
Markušovce toto všeobecne záväzné nariadenie:
§1
Úvodné ustanovenia
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie)
a) vymedzuje základné pojmy
b) vymedzuje práva a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území
obce Markušovce
c) upravuje náležitosti oznámenia podľa § 6 ods. 4 zákona 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia
d) stanovuje poplatok
e) vymedzuje zodpovednosť za porušenie povinnosti za úseku ochrany ovzdušia
§2
Základné pojmy

1. Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do
ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie (§ 2 písm.
b) zákona 478/2002 o ovzduší).
2. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú ostatné stacionárne technologické celky nepatriace do
kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu
znečisťovať ovzdušie, skládky palív, surovín produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti
znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja (§ 3 ods. 2 písm. c)
zákona o ovzduší, príloha č. 2 Vyhl. MŽP SR č. 706/2002.
3. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má
právo alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len zdroj) (§ 2 písm. p) zákona
o ovzduší).
§3
Povinnosti prevádzkovateľov
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní:
1. uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými
obcou.
2. umožniť prístup zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len SIŽP) a obce
alebo týmto orgánom povereným osobám ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a
kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady.
3. vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou
4. viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať obvodnému úradu údaje, ktorých rozsah
ustanovuje vyhláška MŽP SR č. 200/1999 Z.z. a na požiadanie poskytovať tieto a ďalšie údaje potrebné
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5.
6.
7.

8.

9.

na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým
osobám
neprekročiť tmavosť dymu
Povinnosti podľa ods. 1 písm. 2 a 4 sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby, ktoré sú
podnikateľmi
oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj 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 a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a
surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti
odlučovacích zariadení v rozsahu vzoru oznámenia tvoriaceho prílohu č. 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia (ďalej len nariadenia).
pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja je pôvodný prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného
poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom kalendárnom roku aj poplatok za
znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom malý zdroj prevádzkoval, než došlo k zmene
prevádzkovateľa malého zdroja. Na tento účel pôvodný prevádzkovateľ malého zdroja do 15 dní od
vykonania zmeny prevádzkovateľa malého zdroja podá obci Markušovce oznámenie podľa písm. a)
tohoto odseku potrebné na určenie poplatku za obdobie príslušného roka do vykonania zmeny
prevádzkovateľa malého zdroja, súčasne oznámi aj dátum zmeny a názov nového prevádzkovateľa
malého zdroja.
pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za
znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom
roku, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja. Na tento účel do 15 dní od
zániku malého zdroja podá obci Markušovce oznámenie podľa ods. a) tohoto odseku potrebné na
určenie poplatku za obdobie príslušného roka do zániku zdroja, súčasne oznámi aj dátum a dôvody
zániku malého zdroja.
§4
Stanovenie poplatku

1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou
na základe oznámených údajov úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok
alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, maximálne do výšky 20.000 Sk
(§ 3 ods. 2 zákona o poplatkoch).
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje v obci (§ 3 ods. 4 zákona o poplatkoch).
3. Výška poplatku závisí od druhu používaného paliva, od spotreby paliva počas kalendárneho roku.
Výška poplatku sa stanovuje podľa prílohy č. 2 tohoto všeobecne záväzného nariadenia. Na konanie vo
veciach poplatkov za znečisťovania ovzdušia sa vzťahujú predpisy o správnom konaní (zákon 71/1967
Zb.)
4. V prípade zmeny prevádzkovateľa alebo zániku zdroja a poplatku stanovenom ročným paušálnym
poplatkom je poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku priamo úmerný dobe
prevádzkovania v príslušnom roku.
§5
Vyrúbenie poplatku
1. Poplatok je vyrúbený rozhodnutím, ktoré podpíše starosta obce Markušovce a určí v ňom ročný
poplatok za prevádzkovanie malého zdroja v predchádzajúcom roku, príp. výšku a termíny splátok ako
i ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja (§ 6 ods. 6
zákona o poplatkoch).
2. Ročný poplatok za každý malý zdroj sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor, maximálne do
výšky 20 000,- Sk.
§6
Oslobodenie od poplatkovej povinnosti
Právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia a ktoré splynofikujú
technologické celky na spaľovanie hnedého, čierneho uhlia alebo nafty, sú oslobodené od poplatku na
obdobie jedného roka.

Strana 2 z 3

§7
Spôsob platenia poplatku
Poplatok sa platí ročne a to do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení poplatku. V
osobitných prípadoch môže starosta obce rozhodnúť o splátkovom kalendári na základe žiadosti
prevádzkovateľa.
§8
Pokuty
1.

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 3 ods. 7 tohoto VZN (§ 6 ods. 4 zák. 401/1998) a
určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 zák. 401/1998 Z.z. uloží obec
prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 20000,- Sk.
2. Pokutu od 100 Sk do 100 000 Sk uloží obec alebo inšpekcia prevádzkovateľovi malého zdroja
znečisťovania (§ 38 ods. 6 zák. 478/2002) ak
- v zariadeniach na spaľovanie palív bude spaľovať iné palivá než určené výrobcom zariadení,
prípadne uvedené v schválenom súbore technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov alebo uvedené v súhlase orgánu
ochrany ovzdušia
- uvedie do prevádzky a bude prevádzkovať zdroje v rozpore s dokumentáciou a s podmienkami
určenými obcou
- nevykoná opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou
- prekročí tmavosť dymu.
4. Pokutu od 500 Sk do 10 000 Sk uloží obec alebo inšpekcia prevádzkovateľovi malého zdroja
znečisťovania (§ 38 ods. 7 zák. 478/2002) ak
- neumožní prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku
zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a
predkladať im potrebné podklady,
- nebudú viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať obvodnému úradu životného
prostredia údaje, ktorých rozsah ustanoví vykonávací predpis, a na požiadanie neposkytne tieto aj
ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi
povereným právnickým osobám,
4. Za porušenie tohoto VZN môže právnickej osobe starosta obce uložiť pokutu do 200 000 Sk (§ 13
ods. 9 zák. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení).
5. Pokutu podľa ods.1 až 4 možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa obec o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti
§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Poplatky a pokuty sú príjmom rozpočtu obce.
2. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák. SNR č. 401/1998 Z.z., zák.
487/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Zrušuje sa VZN č. 2 zo dňa 9.12.1999 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov znečisťovania.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňa 1.januára 2006.

Ing. Ján Šofranko
starosta obce
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