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OBEC TREBUŠOVCE

Všeobecne záväzné nariadenie
obce TREBUŠOVCE
č. 01/2019

o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia

V Trebušovciach 02.01.2019
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Trebušovce č.01/2019 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia
__________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach na základe § 6 a v súlade s § 4 ods. 3 písm. g)
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle
§28 a § 34 NR SR č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998
Z.z. o poplatkoch zaznečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o
ovzduší)vznení neskorších predpisov, §
2 ods. 2) a § 6 ods. 5) zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
vydáva pre územie obce Trebušovce toto

Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) vymedzuje základné pojmy,
práva
a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce
Trebušovce a určuje spôsob výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
§2
Základné pojmy
1. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“) sú technologické celky
nepatriace do kategórie veľkých zdrojov 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 zdroja alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.
2. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa rozumie fyzická alebo
právnická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento zdroj v obci
Trebušovce.
3. Znečisťujúcou látkou sa rozumie akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosť priamo alebo
nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na
životné prostredie.
4. Zoznam znečisťujúcich látok podliehajúcich poplatkovej povinnosti a ich zaradenie do
sadzobných tried obsahuje právna úprava (zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov).
5. Kategorizáciu zdrojov znečisťovania ovzdušia obsahuje právna úprava (vyhláška MŽP SR
č.706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických
požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich
látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia
rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.).
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§3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
1. Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade
s dokumentáciou a s podmienkami určenými pre prevádzku týchto zariadení.
2. Umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce Trebušovce, alebo týmito orgánmi
povereným osobám ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly
zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné doklady. Tieto povinnosti sa nevzťahujú na
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania umiestnených v bytoch, rodinných domoch
a v stavbách na individuálnu rekreáciu.
3. Vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou Trebušovce, alebo inšpekciou
a bezodkladne odstraňovať nebezpečné stavy v prevádzke malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia.
4. Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať obvodnému úradu životného
prostredia údaje, ktorých rozsah ustanoví vykonávací predpis (vyhláška MŽP SR č. 61/2004
Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších
údajov o stacionárnych zdrojoch), a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné
na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným
právnickým osobám.
5. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný každoročne do 15.
februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia v obci Trebušovce, 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.
6. Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok spôsobom ustanoveným osobitnými
predpismi.
7. V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než sú určené výrobcom
zariadení.
§4
Správca poplatku
1. Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia je Obec Trebušovce.
2. Obec rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje malý
zdroj
znečisťovania ovzdušia.
§5
Poplatková povinnosť
1. Za znečisťovanie ovzdušia sú povinný prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania
platiť poplatky a to podľa množstva a druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok (§6, odst. 4,
zák.č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia).
2. Povinnosť platiť poplatky sa nevzťahuj na fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje
znečisťovania ovzdušia s tepelným výkonom do 50 kW, pokiaľ sa takýto zdroj pravidelne
nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti, ZŠ a MŠ v správe obce.
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§6
Výška poplatku
1. Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania na spaľovanie palív
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW je 3,33
EUR, ak v ňom za obdobie uplynulého roka spáli:
a) do 0,75 t hnedého uhlia
b) do 1,25 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja
c) do 2,00 t ľahkého vykurovacieho oleja
d) do 5,00 nafty
e) od 25 000 m 3 do 40 000 m 3 zemného plynu
2. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 3,33 EUR a podielu skutočnej
spotreby
k spotrebe v uvedenej v odseku 1 tohto ustanovenia, najviac však 333 EUR.
3. Za tým účelom je prevádzkovateľ povinný predkladať na Obecný úrad nasledovné údaje
potrebné pre určenie výšky poplatku :
- názov a sídlo prevádzkovateľa
- množstvo a druh vypúšťaných znečisťujúcich látok
- spôsob zisťovania množstva jednotlivých vypúšťaných znečisťujúcich látok
- doklady, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené zhora
4. Prevádzkovateľ je oslobodený od poplatku:
a) ak spaľuje do 25 m3 zemného plynu ročne
b) po dobu 3 rokov ak na jeho zariadení došlo k prechodu z iných palív na zemný plyn
c) pri prechode z ušľachtilého paliva, t.j. zo zemného plynu, elektriny na iné palivo
poplatok sa zvyšuje o 500 %, najviac však do výšky 333 EUR.
§7
Spôsob platenia poplatku
1. Poplatok sa platí do výšky 333 EUR ročne v polročných splátkach.
§8
Pokuty
1. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti môže uložiť starosta obce prevádzkovateľovi
pokutu od 33 EUR do 333 EUR.
Prevádzkovateľ je povinný zaplatiť za každý deň omeškania s platbou aj penále vo výške 0,3
% z vyrúbeného poplatku.
2. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3 tohto nariadenia uloží starosta obce
prevádzkovateľovi pokutu od 166 EUR do 333 EUR.
3. Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa správca poplatku o porušení povinnosti
dozvedel.
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§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Poplatky, sankcie a pokuty sú príjmom rozpočtu obce.
2. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon SNR č.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, zák. č.
478/2002
3. 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.

4. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. ............. zo dňa
............................. a zverejnené vyhlásením, vyvesením na úradnej tabuli a na
internete www.trebusovce.sk.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ......................................

....................................
Marek Krnáč
starosta obce Trebušovce

Vyvesené : 02.01.2019 / na úradnej tabuli obce a na internete www.trebusovce.sk /
Zvesené :
5

