Návrh
Všeobecne záväzného nariadenie obce Oponice
č. 3/2017
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
na území obce Oponice
Obec Oponice podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 6 ods.5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto VZN upravuje náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania
ovzdušia podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku
prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len MZZO).
2. Vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia , ktorým obec Oponice nebude
vyrubovať poplatok a vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých
prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť.

Čl. 2
Oznamovacia a poplatková povinnosť
1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia, ktoré vzniká prevádzkovaním malého zdroja alebo
viacerých malých zdrojov, vyrubí obec Oponice na základe predloženého oznámenia
o spotrebe palív a surovín, ktoré predloží prevádzkovateľ malého zdroja. Vzor oznámenia
je prílohou č. 1.
2. Povinnosť platiť poplatok za malé zdroje znečisťovania ovzdušia sa vzťahuje
na právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú
malý zdroj znečisťovania ovzdušia na území obce Oponice na základe vydaného
rozhodnutia obcou Oponice.
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Čl. 3
Vyčlenenie zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje oznamovacia ani poplatková povinnosť.
1. Oznamovacia a poplatková povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia (lokálne kúrenisko), ktoré sú umiestnené v bytoch,
obytných domoch, rodinných domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu, pokiaľ
sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie.
2. Oznamovacia a poplatková povinnosť sa nevzťahuje na malé zdroje, ktoré prevádzkuje
a) obec Oponice
b) sociálne, charitatívne, záujmové a cirkevné organizácie
c) zdravotnícke zariadenia

Čl. 4
Poplatok za malé zdroje znečisťovania ovzdušia
1. Výška poplatku za prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia je stanovená
v sadzobníku poplatkov, ktorý je prílohou č. 2 tohto VZN.
2. Ostatné malé zdroje, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa sadzobníka poplatkov
(príloha č. 2) je výška poplatku určovaná individuálne podľa druhu danej technológie
a vplyvu na znečisťovanie ovzdušia, a to paušálnou sumou do 663,87 Eur pre každý
zdroj na kalendárny rok
3. Ak je určený ročný poplatok za malý zdroj alebo súčet poplatkov za všetky prevádzkované
zdroje nižší ako 3 eura, poplatok sa nevyrubuje.

Čl. 5
Kontrola a sankcie
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb
vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariedení obce Oponice
2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci obce Oponice.

Čl. 6
Spoločné ustanovenia
1. Poplatky platené prevádzkovateľmi MZZO sú príjmom rozpočtu obce Oponice.
2. Pokuty a sankcie sú príjmom rozpočtu obce Oponice.
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Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Oponice č. 2/2006 o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
2. Návrh VZN č. 3/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia na území obce Oponice bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a na webovej stránke obce od 16.11.2017
3. Na VZN č. 3/2017 sa obecné zastupiteľstvo obce Oponice uznieslo uznesením č. ..........
zo dňa .........12.2017
4. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom obce Oponice
a účinnosť 15-dňom od zverejnenia na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.

V Oponiciach 15. novembra 2017

Bc. Peter Marko
starosta obce
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Príloha č.1
OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
na rok ................
(podľa skutočnosti z predchádzajúceho roka)
Prevádzkovateľ MZZO (malého zdroja znečisťovania ovzdušia) oznamuje podľa § 6
ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov obci Oponice tieto údaje pre určenie výšky poplatku:
I.Všeobecné údaje:
Adresa MZZO
Prevádzkovateľ MZZO
Adresa prevádzkovateľa MZZO
IČO
Právnická osoba
Fyzická osoba – podnikateľ

(x)
(x)

Malý zdroj, názov technológie, výroby ............................................................................
............................................................................
II. Údaje o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia
A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako
0,3 MW ďalej uvádza:
Typ kotla

Druh paliva

Spotreba paliva
v

m3/ rok

B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov
Kapacita výroby
Výroba
Druh paliva
v
t/rok

Dátum:
pečiatka a podpis
oznamovateľa
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Príloha č. 2

Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
Stacionárne zariadenia na spaľovanie palív:
Druh paliva
Spotreba palív
Poplatok v Eur
Zemný plyn
do 5000 m3
12,00
3
3
od 5001 m do 10 000 m
15,00
3
3
od10 001 m do 15 000 m
20,00
od 15 001 m3 do 20 000 m3
25,00
3
nad 20 001m
30,00
Drevo (biomasa)
do 15 m3
15,00
3
nad 15 m
20,00
Tuhé palivo ( uhlie, koks)
do 20 m3
20,00
3
nad 20 m
30,00
3
Kvapalné palivo (vykurovacie oleje) do 5 m
30,00
nad 5 m3
40,00

Technologické procesy:
a) Spracovanie dreva projektované na kapacitu do 20 m3 spracovanie dreva za deň ( napr. píly,
výroby nábytku, výroba preglejok, výroba drevovláknitých a drevotrieskových dosák a iných
aglomerovaných materiálov) - 10 Eur

b) Lakovne s projektovanou spotrebou látok do 1 t ročne - 20 Eur
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