Obecné zastupiteľstvo obce Višňové v súlade s ustanovením § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
ustanovením § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE VIŠŇOVÉ č. 7
O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

§1
Úvodné ustanovenia
1.
2.
3.

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) vymedzuje
základné pojmy o platení poplatku za znečisťovanie ovzdušia
Toto nariadenie vymedzuje tiež malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré
sú od platenia poplatku za znečisťovanie oslobodené
Pre potreby tohto VZN sa orgánom ochrany ovzdušia rozumie Obec
Višňové.
§2
Základné pojmy

1. Znečisťujúcimi látkami pre účely tohto nariadenia sú akékoľvek látky
vnášané ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktoré
majú alebo môžu mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné
prostredie.
2. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú ostatné technologické celky
nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na
ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobiť znečisťovanie ovzdušia,
skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a
činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo
stredného zdroja (ďalej len malý zdroj).
3. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa rozumie fyzická
alebo právnická osoba, ktorá má právo alebo fyzickú možnosť prevádzkovať
zdroj znečisťovania ovzdušia na území obce.
§3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v obci Višňové
majú okrem povinností uvedených v zákone tieto osobitné povinnosti:

a) oznámiť každoročne do 15. februára Obci Višňové za každý malý zdroj
znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú s ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o
druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových
hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosť
odlučovacích zariadení. Tlačivo pre oznámenie je neoddeliteľnou súčasťou
tohto nariadenia.
b) oznámenie o prevádzke musí byť doručené preukázateľne (priamo do
podateľne prípadne doporučene),
c) prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť zánik alebo ukončenie
prevádzkovania malého zdroja znečisťovania ovzdušia do 15 dní Obci Višňové,
vrátane uvedenia údajov podľa prílohy tohto nariadenia.
d) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len poplatok),
e) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia.
Oslobodené od platenia poplatku sú:
a) príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je Obec Višňové, a ktoré
nevykonávajú podnikateľskú činnosť, ako aj objekty a budovy obce, v ktorých
sa takáto činnosť nevykonáva,
b) kotolne v bytových domoch, pokiaľ majú výkon do 0,3 MW.
§4
Výška poplatku
1. Orgánom príslušným na konanie o výške poplatku za znečisťovanie
ovzdušia pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania je Obec
Višňové. 8)
2. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania na území Obce
Višňové, sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou, na
základe údajov oznámených v súlade so zákonom a týmto VZN, úmerne k
množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok, alebo k spotrebe
palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Ročný poplatok
prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje na území obce Višňové.
3. Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania na spaľovanie
palív s výkonom nižším ako 0,3 MW sa stanovuje na 3,32 €, ak v ňom za
obdobie uplynulého roka spálil do:
a) 1,75 t hnedého uhlia,
b) 0,75 t čierneho uhlia, koksu

c)
d)
e)
f)
g)

0,75 t ťažkého vykurovacieho oleja,
1,00 t ľahkého vykurovacieho oleja,
2,00 t nafty,
3,00 t dreva spáleného v kúrenisku,
25 000 m3 zemného plynu

4. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 3,32 € a podielu
skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v odseku 3 tohto ustanovenia,
najviac však do výšky 663,88 €.
5. Výška poplatku prevádzkovateľov malých zdrojov neuvedených v odseku 3
(napr. lakovne a pod.), sa vyrubí za obdobie kalendárneho roka úmerne k
množstvu vypúšťaných znečisťujúcich látok.
§5
Spôsob platenia poplatku
1. Starostka obce ako správny orgán vydá rozhodnutia o určení poplatku,
v ktorom určí výšku ročného poplatku osobitne za každý malý zdroj
znečisťovania ovzdušia.
2. Splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti vydaného
rozhodnutia.
3. Ak toto nariadenie neurčuje inak, vzťahuje sa na konanie o
rozhodnutí poplatku osobitný predpis.
§6
Pokuty
1. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v ods. l uloží starostka prevádzkovateľovi
pokutu do 663,88 €.
2. Za nesplnenie povinnosti zaplatenia poplatku, uvedenej v § 3 odsek 2
písmeno c) tohto nariadenia, je prevádzkovateľ povinný zaplatiť za každý deň
omeškania penále vo výške 0,1 % z celkovej sumy poplatku.
3. Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy obec
zistila porušenie povinnosti, najneskôr však do 3 rokov od porušenia tejto
povinnosti.
§7
Spoločné a prechodné ustanovenia
1. Zánik malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý bude správcovi
poplatku oznámený v priebehu prvého štvrťroka príslušného kalendárneho
roka, najneskôr však do 31. 3., bude orgán štátnej správy akceptovať tak,
že za príslušný malý zdroj znečisťovania neurčí poplatok. Po tomto
termíne, je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný
zaplatiť celú čiastku poplatku, ktorá bola určená rozhodnutím pre
príslušný kalendárny rok.

2. Poplatok platený prevádzkovateľom malého zdroja je príjmom rozpočtu
obce.
3. Pokuty sú príjmom rozpočtu obce.
4. Rozhodnutie o určení poplatku pred prijatím nového VZN platí pre obdobie
príslušného kalendárneho roka
§8
Záverečné ustanovenia
Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia na rok 2013 č. 7/2012 zo dňa 13. decembra 2012.
Obecné zastupiteľstvo obce Višňové sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia uzneslo dňa 12.12.2013.
§9
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 68/2013
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starostka obce

