Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Želiezovce
č. 14/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
___________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 6 ods. 5 zákona NR
SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Želiezovce o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia .
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje práva a povinnosti prevádzkovateľov malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia na území Mesta Želiezovce a určuje výšku poplatku za
znečisťovanie ovzdušia .
Čl. 2
Základné ustanovenia
1) Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sa rozumejú ostatné technologické celky nepatriace
do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce,
ktoré spôsobujú znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov,
stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie ak nie sú súčasťou veľkého alebo
stredného zroja, napr. technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenie na
spaľovanie palív s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW (300 kW), s výnimkou lokálnych
kúrenísk v bytoch, obytných domoch.
2) Poplatok podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia platia právnické a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré na území Mesta Želiezovce prevádzkujú malé zdroje
znečisťovania ovzdušia.
Čl. 3
Povinnosti prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ“), je
okrem povinností vyplývajúcich z osobitnej právnej úpravy , povinný :
a) oznámiť každoročne do 15. februára 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 a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení v rozsahu vzoru
oznámenia tvoriaceho prílohu č. 1 tohto VZN.
b) 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 Mestu
Želiezovce oznámenie podľa čl. 3 písm. a) tohto nariadenia 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.
c) 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 Mestu Želiezovce oznámenie podľa Čl. 3 ods. 1 písm. a) tohto VZN potrebné
na určenie poplatku za obdobie príslušného roka do zániku zdroja, súčasne oznámi
aj dátum a dôvodu zániku malého zdroja.

Čl. 4
Sadzba poplatku
Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa pre každý zdroj určuje
za kalendárny rok paušálnou sumou maximálne do výšky
663,87 € na základe
oznámených údajov, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok
alebo spotreby množstva látky, z ktorej vypúšťané látky vznikajú .
a) Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív
so súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,035 MW do 0,3 MW (výška
poplatku úmerná k spotrebe palív):
Druh paliva :

Spotreba paliva:

Poplatok v €

Poplatok v
Sk

- hnedé uhlie

každú i začatú tonu

3,00 €

90,37 Sk

- čierne uhlie, koks, brikety

každú i začatú tonu

3,00 €

90,37 Sk

- drevo, drevené brikety

každú i začatú tonu

3,00 €

90,37 Sk

- iné tuhé palivo

každú i začatú tonu

3,00 €

90,37 Sk

- nafta

každú i začatú tonu

6,00 €

180,75 Sk

- ľahký vykurovací olej

každú i začatú tonu

6,00 €

180,75 Sk

- ťažký vykurovací olej

každú i začatú tonu

6,00 €

180,75 Sk

- opotrebované ropné oleje

každú i začatú tonu

6,00 €

180,75 Sk

- iné kvapalné palivo

každú i začatú tonu

6,00 €

180,75 Sk

za každých i začatých 1000 m3

0,17 €

5,12 Sk

každých i začatých 5 000 m3

6,00 €

180,75 Sk

Tuhé palivo:

Kvapalné palivo :

Plynné palivo:
- zemný plyn
- iné plynné palivo

b) Ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov
:
Druh prevádzky

Poplatok v €

Poplatok v Sk

Potravinárska malovýroba
(napr. udiarne, sušiarne, mlyny,konzervárne, pražiarne ...)

50,00 €

1 506,30 Sk

Poľnohospodárska malovýroba
(napr. chov hospodárskych zvierat...)

65,00 €

1 958,19 Sk

160,00 €

4 820,16 Sk

100,00 €

3 012,60 Sk

50,00 €

1 506,30 Sk

30,00 €
30,00 €
40,00 €

903,78 Sk
903,78 Sk
1 205,04 Sk

Priemyselná malovýroba
(napr. spracovanie dreva, …...)
Iná malovýroba a služby:
- opravy náterov, prestriekávanie áut, nanášanie povlakov,
pieskovanie
- čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených
uhľovodíkov s kapacitou do 100 m3 ročného obratu
- čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkov
- čistiarne komunálnych odpadových vôd
- centrálne čistiarne priemyselných podnikov

c) Plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov

Plocha v m2

Prevádzkovanie počas
kalendárneho roka

Ročný poplatok v €

Ročný poplatok v
Sk

do 200

do 100 dní

15,00 €

451,89 Sk

do 200

do 200 dní

30,00 €

903,78 Sk

do 200

rok

45,00 €

1 355,67 Sk

od 200 (vrátane) do 500

do 100 dní

45,00 €

1 355,67 Sk

od 200 (vrátane) do 500

do 200 dní

75,00 €

2 259,45 Sk

od 200 (vrátane) do 500

rok

105,00 €

3 163,23 Sk

500 a viac

do 100 dní

75,00 €

2 259,45 Sk

500a viac

do 200 dní

165,00 €

4 970,79 Sk

500 a viac

rok

245,00 €

7 380,87 Sk

d) Iné stavby, zariadenia a činnosti, vyššie neuvedené, výrazne znečisťujúce
ovzdušia – ročný poplatok 300,00 € .
Čl. 5
Kritéria pre výpočet výšky poplatku
Kritériá pre výpočet výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia sú:
- množstvo a druh spotrebovaných látok, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
Čl. 6
Oslobodenie od poplatkovej povinnosti
Povinnosť platiť poplatky sa nevzťahuje :
a) na právnické osoby a fyzické osoby prevádzkujúce malý zdroj znečisťovania
ovzdušia na území mesta s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným
príkonom do 0,035 MW.
b) na malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje Mesto Želiezovce
Čl.7
Platenie poplatku
1) Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú príjmom
rozpočtu mesta.
2) Mesto Želiezovce vydá rozhodnutie, v ktorom určí respektíve neurčí, ročný poplatok
právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj
znečisťovania ovzdušia.
3) Takto určený poplatok je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1) Sankcie za nedodržanie povinnosti upravených v tomto všeobecne záväznom nariadení
upravujú osobitné predpisy (§ 8 zák. č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia).
2) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2002 zo dňa
28.11.2002.
3) Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo prejednané a schválené uznesením mestského
zastupiteľstva č. .214/2008 zo dňa 11.12.2008.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.
Ing.arch. Pavol BAKONYI
primátor mesta

Príloha č. 1
Oznámenie údajov potrebných k určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia
I. Všeobecné údaje:
Adresa zdroja :
Prevádzkovateľ zdroja:
Identifikácia (IČO, DIČ)
Dátum zahájenia
prevádzky:
Názov technológie,
výroby :

II. Údaje o stacionárnych spaľovacích zariadeniach :
Typ kotla:
Druh paliva:
Výkon :
Spotreba paliva (1) :

III. Údaje o skládke odpadov a surovín (2) :
Prevádzková plocha v m2
Druh odpadu resp. suroviny

IV. Údaje o technologických zariadeniach a celkoch (3):
Spotreba prchavých látok a náterových hmôt v kg:
Druh odpadu resp. suroviny

Oznámenie vyhotovil:

Podpis:

Za správnosť zodpovedá :

Podpis a pečiatka :

Telefón:
Dátum odoslania:
(1)– uvádza sa spotreba zemného plynu za obdobie uplynulého roka
(2) – vyplňujú len prevádzkovatelia skládok odpadov a surovín, ktorých prevádzkové plochy
nepresiahnu rozlohu 100 m2
(3) – vyplňujú len prevádzkovatelia technologických celkov a zariadení, ktorých celková spotreba
prchavých látok a náterových hmôt nepresiahne 300 kg ra rok

