Obec Veterná Poruba
_______________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2017
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Obec Veterná Poruba v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „vznp.“) a § 6, ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „zákon“) vznp. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“).

Čl. 1.
Úvodné ustanovenia
1. Toto VZN sa vzťahuje na prevádzkovateľov malého zdroja na území obce Veterná Poruba,
ktorými sú právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie.
2. Povinnosť platiť poplatky sa nevzťahuje na fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje
znečisťovania s tepelným výhrevom do 25 kW vrátane, pokiaľ sa taký zdroj pravidelne
nevyužíva na výkon podnikateľskej činnosti.
3. Poplatok nebude vyrubený prevádzkovateľom pohyblivých zariadení so spaľovacími alebo
inými motormi, ktoré znečisťujú ovzdušie, najmä cestných motorových vozidiel (mobilné
zdroje znečisťovania).
4. Zdrojom znečistenia ovzdušia je stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok
s tepelným príkonom do 0,3 MW, sklad alebo skládka palív, surovín produktov a odpadov
alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná
stavba, objekt, zariadenie alebo činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie.

Čl. 2.
Oznamovacia povinnosť
1. Povinnosť oznamovať údaje sa vzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia pôsobiacich v k.ú. Veterná Poruba.
2. Táto povinnosť sa nevzťahuje na lokálne zariadenia na vykurovanie bytov v bytových
domoch, rodinných domoch a stavbách určených na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto
zdroje nevyužívajú na výkon podnikateľskej činnosti a na prevádzkovateľov stacionárnych
zariadení, ktorých zriaďovateľom alebo prevádzkovateľom je Obec Veterná Poruba.
3. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný v súlade s ustanovením §
6, ods.4 zákona písomne oznámiť každoročne do 15. februára Obci Veterná Poruba za každý
malý zdroj znečistenia údaje za predchádzajúci kalendárny rok.

Čl. 3.
Náležitosti oznámenia
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný v oznámení uviesť:
a) Označenie prevádzkovateľa – obchodné meno, sídlo, IČO
b) Označenie prevádzky – názov a sídlo, ak má jeden prevádzkovateľ viac prevádzok,
uvedie do oznámenia všetky prevádzky
c) Charakteristiku zdroja znečistenia:
– pri stacionárnom spaľovacom zariadení uvedie druh zariadenia, tepelný príkon zdroja,
druh paliva a jeho kvalitatívne ukazovatele, množstvo spotreby paliva a surovín
- pri skládke palív, odpadov, surovín a produktov – druh skládky, druh a množstvo
skladovacieho materiálu za uplynulý rok, rozlohu prevádzkovej plochy

- pri technologických celkoch – druh výroby alebo činnosti, druh a spotrebu surovín,
náterových hmôt, lepidiel, odlučovacích zariadení a pod.
- pri poľnohospodárskej výrobe – druh výroby, počty chovných zvierat
d) meno a kontakt zodpovedného zamestnanca

Čl. 4.
Spôsob určenia výšky poplatku za malý zdroj znečistenia
1. Výška ročného poplatku za kalendárny rok za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom
roku sa určuje zo spotreby palív a surovín uvedených v čl. 5., ods.1 a pre ostatné zdroje
znečisťovania ovzdušia podľa čl. 5., ods.2 a 3.
2. Ročný poplatok prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje v k.ú. Obce Veterná Poruba.

Čl. 5.
Sadzobník poplatkov
1. Poplatok pri stacionárnych spaľovacích zariadeniach na spaľovanie tuhých palív je za t/rok
stanovený nasledovne:
- drevo
poplatok
5,- €/t
- čierne uhlie, koks poplatok
6,- €/t
- hnedé uhlie
poplatok
10,- €/t
2. Pre plochy s únikom znečisťujúcich látok, skládky palív, surovín, produktov a odpadov
– do 500 m2 plochy
poplatok
100,- €/rok
- nad 500 m2 plochy
poplatok
300,- €/rok
3. Chov hospodárskych zvierat
- do 50 kusov
poplatok
50,- €/rok
- nad 50 kusov
poplatok
100,- €/rok

Čl. 6.
Splatnosť poplatku
1. Po preskúmaní údajov uvedených v oznámení vydá obec rozhodnutie o určení výšky ročného
poplatku.
2. Poplatok je splatný v plnej výške do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3. Poplatok v sume vyššej ako 300,- € je možné po dohode s obcou uhrádzať v splátkach.

Čl. 7.
Sankcie
1. Za nesplnenie povinností uvedených v čl. 2 uloží obec Veterná Poruba prevádzkovateľovi
malého zdroja znečistenia pokutu do 663,87,- €
2. Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa obec Veterná Poruba o porušení povinností
dozvedela, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.

Čl. 8.
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.

2. Dňom účinnosti tohto VZN zaniká účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2005
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia zo dňa 31.10.2005.
3. Návrh VZN č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bol v obci zverejnený na
pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Veterná Poruba dňa
8.3.2017 a zvesený dňa 24.3.2017.
4. Toto VZN bolo prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veternej Porube dňa
29.3.2017, ktoré sa uznieslo na jeho prijatí, pričom bola splnená podmienka na prijatie VZN
minimálne 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
5. Toto VZN obce Veterná Poruba č. 3/2017 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli Obce Veterná Poruba.

PhDr. Desana Stromková v.r.
Starostka obce

