5/2014
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
zo 6. novembra 2014

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Obec Príbovce v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 2 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa ustanovujú podmienky určenia poplatku za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“) prevádzkovanými
právnickými osobami a fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie (ďalej len „prevádzkovateľ“) na území
obce Príbovce (ďalej len „obec“).
§2
Vymedzenie základných pojmov
Malými zdrojmi sú:
a)
b)
c)
d)

technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečistenia ovzdušia,
plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia,
skládky palív, surovín, produktov a odpadov,
stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja znečistenia ovzdušia
alebo stredného zdroja znečistenia ovzdušia.
§3
Poplatková povinnosť

(1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý malý zdroj určuje podľa prílohy 1 tohto VZN na
kalendárny rok paušálnou sumou na základe údajov oznámených podľa § 5.
(2) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje v obci.
(3) Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na ich základe vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný
poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny
splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
§4
Oslobodenie
(1) Od poplatku je oslobodený prevádzkovateľ malého zdroja
a) podľa § 2 písm. a), b), d),
b) podľa § 2 písm. c) pokiaľ sú plochy, na ktorých sú umiestnené skládky, spevnené a pravidelne čistené
z prašných nánosov alebo majú upravený povrch zabraňujúci prašnosti.
(2) Od oznamovacej povinnosti v zmysle § 5 je oslobodený prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je
oslobodený od poplatku v zmysle ods. 1.
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§5
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja
Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný:
a)

oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj, ktorý nie je oslobodený od poplatku podľa
§ 4 ods. 1 nasledovné údaje:
1. označenie prevádzkovateľa malého zdroja, t.j. obchodné meno, sídlo, IČO,
2. označenie prevádzky, v ktorej je prevádzkovaný malý zdroj - jej názov a sídlo,
3. druh malého zdroja podľa § 2,
4. veľkosť plochy malého zdroja,
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku malým
zdrojom na účel zistenia oznamovaných skutočností, kontroly malého zdroja a jeho prevádzky a predkladať
im potrebné podklady,
c) oznámiť do 15 dní obci zánik malého zdroja.
§6
Záverečné ustanovenia
(1) Týmto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Jaroslav Brzák v. r.
Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Príbovciach č. 42/2014 bod 1. dňa
6. novembra 2014.
Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 11. novembra 2014.
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Príloha č. 1
k VZN č. 5/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

SADZOBNÍK
poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
Určenie poplatku za malý zdroj, ktorým sú skládky podľa § 2 písm. c) neoslobodené od poplatkovej povinnosti:
Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý malý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou
nasledovne:
plocha skládky do 100 m2 ..........................................................................................................................10,00 €,
plocha skládky od 101 m2 do 500 m2.........................................................................................................30,00 €,
plocha skládky od 501 m2 do 1000 m2.....................................................................................................100,00 €,
plocha skládky od 1001 m2 do 2500 m2...................................................................................................300,00 €,
plocha skládky od 2501 m2 do 5000 m2...................................................................................................500,00 €,
plocha skládky od 5001 m2 ......................................................................................................................663,87 €.
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