-Všeobecne závazné nariadenie obce Nálepkovo
I '
C. 24/2006
o poplatkoch za znecistovanie ovzdušia prevádzkovatel'mi malých
zdrojov znecistovania

§1
Základné ustanovenie
Obec Nálepkovo za úcelom zabezpecenia zdravého životného prostredia
v obci vydáva v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písmo g) zák. SNR c. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 5 zák. NR SR C.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znecist ovanie ovzdušia, zákona C. 478/2002 Z.z.
o ovzduší, ktorým sa dopÍna zákon C. 401/1998 Z.z., d'alej podl'a Vyhlášky
MŽP SR c. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znecistovania ovzdušia, o emisných
limitoch,
o technických
požiadavkách
a všeobecných
podmienkach
prevádzkovania, o zozname znecistujúcich
látok, o kategorizácii zdrojov
znecistovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpeceni a rozptylu emisií
znecistujúcich
látok všeobecne závazné nariadenie
o poplatkoch
za
znecistovanie ovzdušia.

§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úcely zákona c. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia sa rozumie:
1. Vonkajším ovzduším okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia
v pracovných priestoroch (dalej len "ovzdušie").
2. Znecistujúcou látkou akákol'vek látka vnášaná l'udskou cinnostou priamo
alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo maže mat škodlivé úcinky na
zdravie l'udí alebo životné prostredie.
3. Kategorizácia znecistovania vyplýva z vyhlášky c. 706/2002 Z.z. o zdrojoch
znecistenia ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a
všeobecných podmiepkach prevádzkovania, o zozname znecistujúcich
látok, o kategorizácif zdrojov znecistovania ovzdušia a o požiadavkách
zabezpecenia rozptylu emisií znecistujúcich látok.
4. Výpocet výšky poplatku vyplýva zo zák. c. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znecist ovanie ovzdušia.
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5. Prevádzkovatel'om malého zdroja znecistovania je právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnost prevádzkovat malé zdroje
znecistovania ovzdušia (d'alej len "malý zdroj").

§3
Zd roj

I. Zdroj je:
a) Technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka
odpadov, lom alebo iná plocha s možnostou zaparenia, horenia alebo úletu
znecistujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a cinnost, ktorá
znecistuje alebo maže znecistovat ovzdušie (d'alej len "stacionámy zdroj"),
vymedzený je ako súhm všetkých zariadení a cinností v rámci funkcného
celku a priestorového celku.
b) Pohyblivé zariadenia so spal'ovacím motorom alebo iným hnacím motorom,
ktoré znecistuje ovzdušie (d'alej len "mobilný zdroj").
2. Stacionámym malým zdrojom (so súhmným tepelným výkonom do 0,3 MW)
sú ostatné technologické celky nepatriace do kategórie vel'kých zdrojov a
stredných zdroj ov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré mažu
spasobovat znecistovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a
odpadov a stavby, zariadenia a cinnosti znecistujúce ovzdušie, ak nie sú
súcastou vel'kého zdroja alebo stredného zdroja.

§4
Povinnosti prevádzkovatel'ov malých zdrojov znecistovania
Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní:
1. Uvádzat do prevádzky a prevádzkovat zdroje v súlade s dokumentáciou a
s podmienkami urcenými obcou Nálepkovo.
2. Umožnit prístup zamestnancom inšpekcie a obce Nálepkovo alebo týmito
orgánmi povereným osobám ku zdrojom na úcel zistenia množstva
znecistujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladat im
potrebné doklady.
3. Vykonat opatrenia na nápravu uložené obcou Nálepkovo.
4. Viest prevádzkovú evidenciu o zdrojoch.
5. Povinnosti podl'a bodov 2 a 4 sa vztahujú len na právnické osoby a na
fyzické osoby, ktoré sú podnikatel'mi.
6. Prevádzkovatel' malého zdroj a, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie, je povinný oznámit každorocne do 15. februára
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z ktorých znecistujúce látky vznikajú, a dalšie údaje potrebné na zistenie
škodlivosti znecistujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok,
najma o druhu a kvalitatívnych
ukazovateloch palív a surovín, pocet
prevádzkových hodín malého zdroja znecistovania ovzdušia a druh
úcinnosti odlucovacích
zariadení. V oznámení je povinný uviest:
a) názov prevádzkovatela a umiestnenie zdroja,
b) popis zdroja, 1. j. pocet vykurovacích telies a ich výkon,
c) druh, množstvo a kvalitatívne ukazovatele paliva,
d) pocet prevádzkových hodín,
e) druh a úcinnost odlucovacích zariadení.
7. Obec Nálepkovo preskúma údaje uvedené v oznámení prevádzkovatela
malého zdroja a na základe spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie,
v ktorom urcí rocný poplatok prevádzkovatela
malého zdroj a za
znecistovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termín splátky
poplatku a dalšie podmienky
týkajúce
a poplatkovej
povinnosti
prevádzkovatela malého zdroja.
8. Neprekrocit urcený stupen znecistovania ovzdušia (tmavost dymu).
9. Pri zmene prevádzkovatela zdroja prechádzajú práva a povinnosti urcené
v rozhodnutí alebo v súhlase obce Nálepkovo, ktoré sa týkajú povolení a
podmienok prevádzky zdroja, na nového prevádzkovatela zdroja.
10.Pri zmene alebo zániku malého zdroja je prevádzkovatel povinný zaplatit
okrem
rocného
poplatku
urceného
za
znecistovanie
ovzdušia
v predchádzajúcom roku, aj poplatok za znecistovanie ovzdušia v príslušnom
roku, v ktorom zdroj prevádzkoval, než došlo k zmene alebo zániku
prevádzkovatela malého zdroja. Na tento úcel povodný prevádzkovatel
malého zdroja oznámi zmenu, resp. zánik zdroja do 15 dní od vykonania
zmeny, resp. zániku malého zdroja obci Nálepkovo a podá oznámenie podla
§ 4 ods. 6 tohoto nariadenia, potrebné na urcenie poplatku za obdobie
príslušného roka do vykonania zmeny, resp. zániku prevádzkovatela malého
zdroja.

§5
Prenesený výkon štátnej správy
Obec v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia:
1. Kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovatelov malých zdroj ov.
2. Vydáva súhlas na:
a) vydanie rozhodnuti a o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a
rozhodnutí na ich užívanie s udaním podmienok,
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b) vykonávanie cinnosti uvedených v zozname, ktorý ministerstvo uverejnuje
vo vestníku,
c) zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení
stacionámych zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po
vykonaných zmenách, ak na to nie je vydaný súhlas podl'a ods. a).
3. Ukladá prevádzkovatel'om malých zdroj ov:
a) opatrenia na nápravu
b) pokuty
4. Maže nariadit' obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja.
5. Urcuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov.

§6
Poplatky za znecistovanie

ovzdušia

1. Poplatok podl'a tohoto nariadenia platia právnické osoby a fyzické osoby
s oprávnením na podnikanie (d'alej len "fyzické osoby"), ktoré prevádzkujú
malé zdroje znecistovania ovzdušia.
2. Obec Nálepkovo urcuje výšku poplatku prevádzkovatel'ovi malého zdroj a
znecistovania ovzdušia.
3. Poplatok prevádzkovatel'a malého zdroj a sa urcuje úmeme rocnou sumou do
20.000,- Sk podl'a jeho vel'kosti, škodlivosti vypúšt'aných znecist'ujúcich
látok alebo podl'a spotreby množstva látky, z ktorej znecist'ujúce látky
vznikajú.
4. Poplatky platené prevádzkovatel'mi malých zdrojov sú príjmom rozpoctu
obce.
5. Vyrúbený poplatok za znecist'ovanie ovzdušia za uplynulý rok, je povinný
prevádzkovatel' malého zdroja znecistovania ovzdušia uhradit' v zmysle
podmienok právoplatného a vykonatel'ného rozhodnuti a o výške poplatku.

§7
Ucenie výšky poplatku
1. Poplatok pozostáva zo základného poplatku vypocítaného podl'a druhu a
množstva spotrebovaného paliva.
2. Výška paušálnej ciastky poplatku je závislá od spal'ovaného paliva, a to
následovne:
a) malé zdroje znecist'ovania ovzdušia, ktoré spal'ujú následovné palivá drevo, hnedé uhlie, koks, petrolej, nafta a iné kvapalné palivá: 25,- Sk/I t
b) malé zdroje znecist'ovania ovzdušia, ktoré spal'ujú násiedovné palivá - cieme
uhlie, lignit: 50,- Sk/ 1 1.
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Sankcie
1. Pokutu vo výške od 500,- Sk do 10.000,- Sk uloží obec Nálepkovo
prevádzkovatel'ovi malého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené
v §4
ods. 2 a ods. 4 tohoto nariadenia.
2. Pokutu vo výške od 100,- Sk do 100.000,- Sk uloží obec Nálepkovo
prevádzkovatel'ovi malého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 4 ods.
1, 3 a 9 bez súhlasu obce.
3. Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dna nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnuti a o uložení pokuty dojde k opatovnému porušeni u povinností, za
ktoré bola uložená pokuta podl'a ods. 1 a ods. 2 tohoto paragrafu a
prevádzkovatel' nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené obcou podl'a
zákona o ovzduší, obec uloží pokutu až do výšky dvojnásobku hornej hranice
pokút ustanovených v ods. 1 a ods. 2 tohoto paragrafu a može nariadit'
obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja.
4. Pokutu možno uložit' do jedného roka odo dna, ked' obec zistila porušenie
povinností, najneskor však do troch rokov odkedy k porušeniu povinností
došlo. Pri urcení výšky pokuty prihliada obec na závažnost' porušenia
povinností.
5. Pokuty uložené obcou vo veciach ochrany ovzdušia sú príjmom obce.
§9

Oslobodenie od poplatku
1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré
prevádzkujú malé zdroje a ktoré menia povodne využívané palivo na
ušl'achtilejšie, sú oslobodené od poplatku na dobu jedného roka od
právoplatnej kolaudácie stavby.
2. Od poplatku za znecist'ovanie ovzdušia sú oslobodené právnické osoby a
fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré rocne spal'ujú menej ako 30
tón paliva.
3. Od poplatku za znecist'ovanie ovzdušia sú oslobodené všetky malé zdroje
v kat. území obce Nálepkovo, ktorých prevádzkovatel'om
je Obec
Nálepkovo.

§ 10
1. Nadobudnutím úcinnosti tohoto všeobecne závazného nariadenia sa ruS}
Všeobecne závazné nariadenie Obce Nálepkove c. 7/2003 zo dna 15.5.2003.
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-62. Toto všeobecne závazné nariadenie nadobúda úcinnost dnom 27.1.2006.

V Nálepkove, dna 11.1.2006

Ing. DU~
starosta obce

