Obec Topoľčianky podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie Obce
Topoľčianky

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia

Článok 1
Základné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie
upravuje podrobnosti vo veciach poplatku za
znečisťovanie ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia a vyčleňuje malé zdroje
znečisťovania ovzdušia, na ktoré sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa zákona o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a ktorým sa poplatok za znečisťovanie ovzdušia
nebude vyrubovať.

Článok 2
Náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja
1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný každoročne do 15.
februára oznámiť obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkovaný na
jej území údaje potrebné pre výpočet výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
2. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia vo svojom oznámení uvedie
názov a sídlo prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania, IČO, označenie
prevádzky, jej názov a sídlo. Okrem týchto údajov je v oznámení potrebné ešte
uviesť:
pri spaľovacom zariadení
a) druh zdroja znečisťovania
b) počet
c) tepelný príkon zdroja
d) druh paliva
e) spotreba paliva za uplynulý rok
pri skládke palív, surovín, produktov, odpadov a záchytných exhalátov a iné
stavby , zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie
a) druh vykonávanej činnosti
b) druh manipulovanej skladovanej látky
c) množstvo manipulovanej látky za uplynulý rok
d) veľkosť manipulačnej plochy
pri technologických zariadeniach (napr. píly, lakovne, autoopravovne a pod.)
a) druh výroby alebo činnosti
b) spotreba použitej látky

c) kapacita výroby
d) druh znečisťujúcej látky
3. Oznámenie podľa ods. 2 je prílohou č. 1 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu.

Článok 3
Platenie poplatkov
1. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sa platia jednorázovo do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci
rok.

Článok 4
Oslobodenie od oznamovacej a poplatkovej povinnosti
1. Od oznamovacej povinnosti podľa Článku 2 sú oslobodení prevádzkovatelia
nasledovných malých zdrojov znečisťovanie ovzdušia:
a) zdravotníckych zariadení
b) zariadení sociálnej starostlivosti
c) školských a predškolských zariadení
2. Uvedeným prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa poplatok za
znečisťovanie ovzdušia nevyrubí.
3. Poplatok rozhodnutím sa nevyrubí ani prevádzkovateľom malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia, ktorí v oznámení uvedú nulovú spotrebu paliva alebo nulové
množstvo manipulovanej skladovanej látky.

Článok 5
Výška poplatkov
l. Zemný plyn
množstvo spotrebovaného paliva m3/rok
do 5 000
od 5 001 do 10 000
od 10 001 do 15 000
od 15 001 do 20 000
od 20 001 do 25 000
nad 25 001

€/rok
15,20,25,30,35,70,-

2. Drevo
množstvo spotrebovaného paliva t/rok
do 5
do 10
do 15
15 a viac

€/rok
10,15,20,25,-

3. Tuhé palivo (koks, uhlie )

množstvo spotrebovaného paliva t/rok

€/rok

do 20
nad 20

70,5,- €

70,- € + za každú aj začatú tonu

4. Kvapalné palivo (vykurovacie oleje, nafty, organické kvapaliny)
množstvo spotrebovaného paliva t/rok

€/rok

do 1
do 2
nad 2

25,30,35- € + za každú aj začatú tonu 5,- €

5. Skládky palív, surovín, produktov, odpadov a záchytných exhalátov a iné stavby ,
zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie
podľa plochy znečisťujúcej ovzdušie v m2
do 100
nad 100

€/rok
70,70,- € + za každých začatý 10 m2 35,- €

6. Priemyselné spracovanie dreva na kapacitu do 20 m3 za deň (píly, výroba nábytku,
výroba preglejok, drevovláknitých a drevotrieskových dosák)
m3/rok
do 500

70,- €

7. Čerpacie stanice pohonných látok podľa projektovaného alebo skutočného ročného
obratu do 100 m3 /rok
60,- €
8. Výška poplatku prevádzkovateľov malých zdrojov vykonávajúcich činnosti, z ktorých
vznikajú znečisťujúce látky a nie sú uvedené v bodoch 1. – 7. , sa vyrubí za obdobie
kalendárneho roka paušálnou sumou 70,- €.

Článok 6
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia na území obce vykonávajú:
a) starosta
b) poslanci obecného zastupiteľstva

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo prerokované a schválené obecným zastupiteľstvom
v Topoľčiankach dňa 12. 12. 2013.
2. Toto nariadenie bolo vyhlásené dňa 13. 12. 2013 a nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2014.
3. Týmto nariadením sa ruší VZN č. 3/2009 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi
látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
a Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2009.

Juraj Mesko v.r.
starosta obce

Vyvesené dňa : 13. 12. 2013
Zvesené dňa : 07.01.2014

Príloha č. 1 k VZN č.5/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

OBEC TOPOĽČIANKY – Obecný úrad, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OZNÁMENIE
údajov potrebných pre výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia
I. Všeobecné údaje:
Názov a sídlo organizácie:
IČO:
Názov a sídlo prevádzky:
II. Údaje o zdroji znečisťovania:
A. Prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW
Druh zdroja znečisťovania (typ kotla ):
Počet:
Tepelný príkon zdroja v kW:
Druh paliva:
Spotreba paliva za uplynulý rok (m3, t )
Iné:

B. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a záchytných exhalátov
a iné stavby , zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie
Druh vykonávanej činnosti:
Druh manipulovanej skladovanej látky:
Množstvo manipulovanej látky za uplynulý rok:
Veľkosť manipulačnej plochy:
Iné:

C. Prevádzkovateľ zariadenia
autoopravovne a pod.)

technologických

procesov

(napr.

píla

lakovne,

Druh výroby alebo činnosti:
Spotreba použitej látky:
Kapacita výroby ( m3, t):
Druh znečisťujúcej látky:
Iné:

V ...................................... dňa.....................
Údaje je potrebné nahlasovať každoročne do 15. februára .

.........................................
Podpis a pečiatka

