Všeobecne záväzné nariadenie mesta Želiezovce č. 9/2002 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach podľa par. 6 a par.
11 ods. 4 písm. g) zák.č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov s použitím par. 5 zák.č. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:

Paragraf 1
Úvodné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú pojmy, povinnosti prevádzkovateľov
malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území mesta Želiezovce a výška poplatkov za
znečisťovanie ovzdušia.
Paragraf 2
Definícia malého zdroja znečisťovania ovzdušia
(1) Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia pre potreby tohto nariadenia sú :
a) technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným
výkonom nižším ako 0,2 MW,
b) technologické procesy nespadajúce do kategórie veľkých a stredných zdrojov
znečisťovania ovzdušia,
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
skládky palív, surovín, produktov a odpadov a iné stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce
ovzdušie.
Paragraf 3
Poplatník
Platiteľom poplatku je právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá
prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
Paragraf 4
Oznamovacia povinnosť

(1) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť každoročne do 15. februára príslušného kalendárneho
roka, a to podľa skutočností predchádzajúceho kalendárneho roka, oddeleniu daní a služieb
MsÚ za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia osobitne okrem všeobecných údajov o
prevádzkovateľovi:
a) pri prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia uvedeného v par. 2 ods. 1 písm. a)
- typ a výkon zariadenia,
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- druh a množstvo spotrebovaného paliva
b) pri prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia uvedeného v par. 2 ods. 1 písm.
b)
- kapacitu výroby (t/rok)
- druh znečisťujúcej látky
- spotreba základných surovín (t/rok)
c) pri prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia uvedeného v par. 2 ods. 1 písm c.)
- druh vykonávanej činnosti
- druh manipulovateľnej, skladovanej látky
- veľkosť manipulačnej plochy
- množstvo látky (m3 resp. t/rok)
(2) Započatie respektíve ukončenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia oznámiť
oddeleniu daní a služieb do 30 dní odo dňa kedy došlo k zahájeniu respektíve k ukončeniu
prevádzky.
Paragraf 5
Sadzba poplatku
(1) Ročná sadzba poplatku pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia uvedeného v par. 2 ods. 1
písm. a) sa určuje podľa množstva spotrebovaného paliva nasledovne:
a) tuhé palivo (uhlie, koks, drevo)
- do 10 ton vrátane ..................... 1 000,- Sk
- od 10 do 15 ton vrátane ............... 2 000,- Sk
- od 15 do 20 ton vrátane ............... 3 000,- Sk
- od 20 do 35 ton vrátane ............... 4 000,- Sk
- od 25 do 30 ton vrátane ............... 5 000,- Sk
- od 30 do 35 ton vrátane ............... 6 000,- Sk
- od 35 do 40 ton vrátane ............... 7 000,- Sk
- od 40 do 45 ton vrátane ............... 8 000,- Sk
- od 45 do 50 ton vrátane ............... 9 000,- Sk
- nad 50 ton ............................ .....10 000,- Sk
b) kvapalné palivo (vykurovacie oleje, nafta)
- do 5 ton vrátane .......................... 1 000,- Sk
- nad 5 ton .................................... 2 000,- Sk
c) plyn nad 35000 m3 ....................... 500,- Sk
(2) Ročná sadzba poplatku pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia uvedeného v par. 2 ods. 1
písm. b) sa určuje podľa množstva spotrebovaných základných surovín nasledovne:
- do 1 tony vrátane ........................ 1 000,- Sk
- nad 1 tonu .................................. 2 000,- Sk
(3) Ročná sadzba poplatku pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia uvedeného v par. 2 ods. 1
písm. c) sa určuje podľa množstva manipulovateľnej resp. skladovanej látky nasledovne:
a) do 2000 m3 ropných látok ............ 5 000,- Sk
nad 2000 m3 ropných látok ............. 10 000,- Sk
b) do 10 ton vrátane tuhých palív ......... 100,- Sk
od 10 do 20 ton vrátane tuhých palív .... 200,- Sk
od 20 do 30 ton vrátane tuhých palív .... 300,- Sk
od 30 do 40 ton vrátane tuhých palív .... 400,- Sk
od 40 do 50 ton vrátane tuhých palív .... 500,- Sk
nad 50 ton tuhých palív ....................... 600,- Sk
c) ostatné
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- do 50 ton vrátane .......................... 1 000,- Sk
- nad 50 ton ..................................... 2 000,- Sk
Paragraf 6
Splatnosť poplatku
(1) Poplatok vypočítaný na základe údajov uvedených v par. 4 ods. 1 sa určí v správnom
konaní rozhodnutím.
(2) Poplatok je splatný do 30 dní od dňa doručenia rozhodnutia o určení výšky poplatku.
Paragraf 7
Spoločné ustanovenia
(1) Za nesplnenie povinnosti podľa par. 4 uloží primátor mesta prevádzkovateľovi malého
zdroja znečisťovania ovzdušia pokutu do výšky 20 000,- Sk.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť 1.1.2003.
(3) Dňom účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť VZN č. 2/1992 zo dňa 27.8.1992 vrátane
jeho zmien a doplnkov.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Želiezovciach č. 31/2002 zo dňa 28.11.2002 hl. XI.

JUDr. Nagy Gejza
primátor mesta
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