Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zák. č. 478/2002 o ochrane ovzdušia,
ktorým sa dopĺňa zák. č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
v y d á v a pre obec Koniarovce

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2012
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia

§1
Všeobecné ustanovenie

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) vymedzuje základné pojmy, práva
a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce
Koniarovce a určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
2. Toto VZN tiež vymedzuje zdroje znečistenia, ktorým poplatok nebude vyrubený.

§2
Základné pojmy

1. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“) je technologický celok
obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným

príkonom do 0,2 MW (200 kW), ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých
a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať
znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia
a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja.
2.Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia.
3.Poplatok podľa tohto nariadenia platia právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie,
ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania.

§3
Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ je povinný:
a/ umožniť prístup zamestnancovi obce, alebo obcou poverenej osobe ku zdroju zistenia
množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné
podklady.
b/ oznámiť obci do 15 dní zánik, resp. zmeny v parametroch pri prevádzkovaní malého
zdroja, vrátane všetkých údajov potrebných pre určenie výšky poplatku.
c/ každoročne do 15. februára oznámiť obci za každý malý zdroj údaje potrebné na zistenie
množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok:
2. V oznámení je prevádzkovateľ povinný uviesť:
- základné údaje z obchodného alebo živnostenského registra
- miesto prevádzky malého zdroja,
- umiestnenie, typ a príkon malého zdroja,
- množstvo a druh použitého paliva a surovín za uplynulý rok,
- počet prevádzkových hodín malého zdroja,
- druh a činnosť odlučovacích zariadení,
3. Na základe oznámených údajov obec vydá rozhodnutie, v ktorom určí výška ročného
poplatok za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, termín splátky a ďalšie
podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.

§4
Výška poplatku
1. Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania na spaľovanie palív
s výkonom nižším ako 2 MW je 5.- Euro, ak za obdobie uplynulého roka spálil:
a/ do 0,75t hnedého uhlia, dreva
b/ do 1,25 t čierneho uhlia, koksu
c/ do 0,75 t ťažkého vykurovacieho oleja
d/ do 2 t nafty
e/ do 1000m3 zemného plynu
2. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 5.-Euro a podielu skutočnej spotreby
k spotrebe uvedenej v ods.1 tohto ustanovenia najviac však 663.87euro/rok

§5
Prevádzkovatelia, ktorí nepodliehajú oznamovacej a poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na:
a/ malý zdroj prevádzkovaný obcou Koniarovce,
b/ malý zdroj prevádzkovaný materskou školu a inými školskými zariadeniami,
c/ malý zdroj prevádzkovaný organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby
v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,

§6
Spôsob platenia poplatku
Poplatok je splatný do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o výške poplatku.
Zaplatiť poplatok je možné v hotovosti do pokladnice obecného úradu Koniarovce, alebo na
č.ú. 0805726001/5600 v Prima Banke.
§7
Sankcie
1. Za nesplnenie povinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia uloží obec
prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu až do výšky 663,87.- Euro
Pokuty a poplatky uložené obcou Koniarovce sú príjmom rozpočtu obce.

2.

§8
Spoločné ustanovenie
Použitie poplatku je účelovo viazané na ochranu životného prostredia obce Koniarovce a na
zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy ochrany ovzdušia prenesených na obec Koniarovce
§9
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené na riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva dňa
7.12.2012
2. Týmto sa ruší VZN č. 4/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013

Miroslav Konštiak
starosta obce

Vyvesené: 10.12.2012

Zvesené: 27.12.2012

........................................................................................................................................
(prevádzkovateľ MZZO)

Obec Koniarovce
Obecný úrad
956 13 Koniarovce

OZNÁMENIE

údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 20.........
/podľa skutočnosti predchádzajúceho roka/

Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 401/98 Z.z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia obci Koniarovce tieto údaje potrebné pre určenie
výšky poplatku:
Všeobecné údaje
Obchodné meno PO
sídlo
IČO
Adresa zdroja
Bankové spojenie
Dátum začatia prevádzky

Malý zdroj – názov technológie,
výroby

Údaje o malých zdrojoch
Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným výkonom nižším ako 0,3
MW ďalej uvádza:
Typ kotla:
Druh paliva:
Výška komína

Príkon:
Spotreba paliva:
Poznámka:

Druh roštu:

................................................
pečiatka a podpis

