Obecné zastupiteľstvo obce Starý Hrádok v zmysle ustanovenia § 6
ods. 2 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon
o poplatkoch) a zákona NR SR č. 134/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o ovzduší“) vydáva tento

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 2/2019
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce
Starý Hrádok

Čl. 1
Účel nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len nariadenie) vymedzuje
základné pojmy, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane
ovzdušia na území obce Starý Hrádok pri prevádzkovaní malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia, oslobodenia od povinnosti platenia a nahlasovania
údajov a určuje výšku poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.

Čl. 2
Základné pojmy
1. Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je zadefinovaný v § 3 odsek 2 písmeno c)
zákona o ovzduší.
2. Prevádzkovateľ malého zdroja ovzdušia ( ďalej len prevádzkovateľ) je
zadefinovaný v § 2 písmeno f zákona o ovzduší.

Čl. 3
Oslobodenie od poplatku
1. Povinnosť platiť poplatok a oznamovať údaje sa nevzťahuje na:
a) prevádzkovateľov zdrojov tepla v rodinných domoch a v stavbách, ktoré sú
majetkom obce Starý Hrádok
b) vlastníkov alebo nájomcov bytov, ak sú súčasne aj jeho užívateľmi
c) fyzické osoby oprávnené na podnikanie prevádzkujúce malé zdroje s tepelným príkonom do 50 kW
Čl. 4
Výška poplatku
1. Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja sa určuje na obdobie 1 roka.
2. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje paušálnou
sumou 663,.87 eur na základe oznámenia a to úmerne množstvu a škodlivosti
vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú.
3. Ročný poplatok pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované
malé zdroje znečisťovania ovzdušia v k. ú. Obce Starý Hrádok.
4. Poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.
5. Poplatok je splatný jednorázovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o výške poplatku prevádzkovateľovi malého zdroja
znečisťovania.
6. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu
obce Starý Hrádok.
7. Základná výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja na spaľovanie palív
s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW sa skladá z paušálneho poplatku
v sume 35,-€ bez ohľadu na spotrebu paliva a ďalšieho poplatku vo výške 10,-€,
ak v ňom za uplynulé obdobie spálil:
a) do 0,4 t hnedého uhlia, alebo
b) do 0,6 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja, alebo
c) do 1,0 t ľahkého vykurovacieho oleja, alebo
d) do 2,5 t nafty, alebo
e) do 10 000 m3 zemného plynu.
3. Základná výška poplatku uvedená v ods. 2 sa pri vyššej spotrebe paliva
zvyšuje o sumu, ktorá sa vypočíta ako násobok 10, -€ a podielu skutočnej
spotreby k spotrebe uvedenej v ods. 2, najviac však 330,-€
4.) Poplatok pre ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých
zdrojov znečisťovania ovzdušia ( nad
50 MW) a stredných zdrojov
znečisťovania ovzdušia ( 0,3 MW – 50 MW ), plochy, na ktorých sa vykonávajú
práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín,

produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého a stredného zdroja
znečisťovania a iné plochy, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie
podľa plochy znečisťujúcej ovzdušie:

Plocha

poplatok v €

a)

do

100 m2

66,00

b)

do

500 m2

199,00

c)

do 1000 m2

332,00

d)

do 1500 m2

465,00

e)

do 2000 m2

531,00

f)

do

2500 m2

598,00

g)

nad 2500 m2

663,87

Čl. 5
Spôsob platenia poplatku
1. Obec preskúma údaje potrebné na určenie výšky poplatku za znečisťovanie
ovzdušia na príslušný rok v oznámení podľa Prílohy č. 1 a vydá rozhodnutie
o určení poplatku.
Čl. 6
Sankcie
1. Obec na úseku preneseného výkonu štátnej správy uloží pokutu
prevádzkovateľovi v súlade s § 8 ods. 3 zákona o poplatkoch.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku
skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka,
v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja.
2. Poplatok je príjmom rozpočtu obce .Príjmy budú použité na ochranu
životného prostredia a na rozvoj zelene v obci.
3. Obecné zastupiteľstvo v Starom Hrádku sa na tomto Návrh všeobecne
záväzného nariadenia uznieslo dňa 18.03. 2019.

4. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Starý Hrádok č....../2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi.
5. Nariadenie O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území
obce Starý Hrádok nadobúda platnosť dňom schválenia obecným
zastupiteľstvom a účinnosť 15. dňom od vyvesenia tohto nariadenia na úradnej
tabuli po schválení obecným zastupiteľstvom.
6. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.7.2019.
7. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Starom
Hrádku.

Helena Szabóová
starostka obce

Návrh VZN č. .../2019 vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 20.3.2019
Návrh VZN č...../2019 zverejnený na webovom sídle obce dňa 20.3.2019
Schválené znenie VZN č.2/2019 vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 17.6.2019
Schválené znenie VZN č.2/2019 zverejnené na webovom sídle obce dňa
17.6.2019.
VZN č. 2/2019 účinné od 1.7.2019.

