Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo
č.: 15/2008 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove podľa zákona SNR č. 369/1990 ZB. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona SNR č. 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdušia, ktorým sa dopľňa zákon č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení :
§1

Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „nariadenie“/ vymedzuje pojmy,
povinnosti prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta
Kolárova a určuje výšku poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a výšku pokút za
nesplnenie oznamovacej povinnosti.
§2

Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa
(1)
malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia /ďalej len „malé zdroje“/
považujú technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív
s príkonom nižším ako 0,3 MW, zariadenia technologických procesov nespadajúcich do
kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy, na ktorých sa vykonávajú
práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín,
produktov a odpadov a zachytených exhalátov a iné stavby, zariadenia a činnosti
výrazne znečisťujúce ovzdušie.
(2)
prevádzkovateľom malého zdroja /ďalej len „prevádzkovateľ“/ rozumie
právnická alebo fyzická osoba opravená na podnikanie.
§3

Povinnosti prevádzkovateľa
(1) Prevádzkovateľ je povinný:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s podmienkami
pre prevádzku týchto zariadení, ktorý určia výrobcovia alebo orgány ochrany
ovzdušia pokiaľ sprísnia podmienky určené pre prevádzku týchto zariadení
výrobcovia.
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b) oznámiť každoročne do 15. februára Mestskému úradu v Kolárove úplné a pravdivé
údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťanej znečisťujúcej látky a o veľkosti
zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe
tohto nariadenia.
c) umožniť povereným pracovníkom Mestského úradu v Kolárove kontrolu malého
zdroja a poskytnúť všetky potrebné údaje o jeho prevádzkovaní.
§4

Pôsobnosť orgánu ochrany ovzdušia
Mesto v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia :
a., podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu
b., kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov
c., vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý ministerstvo
uverejňuje vo vestníku
d., vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich
užívanie
e., vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických
zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po
vykonaných
zmenách
f., ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu
g., ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty
h., môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja
i., môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov
j., určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov
§ 5

Výpočet, výška a platenie poplatku
(1) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za
všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v meste Kolárovo.
(2) Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja na spaľovanie palív s príkonom
nižším ako 0,3 MW je 3,00 EUR (100,- Sk), ak v ňom za obdobie uplynulého roka spálil:
a) 0,75 t hnedého uhlia
b) 1,25 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja
c) 2,00 t ľahkého vykurovacieho oleja, dreva
d) 5,00 t nafty, alebo
e) 20 000 m3 zemného plynu
(3) Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 3,00 EUR (100,- Sk) a podielu
skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v odstavci 2, najviac však 663 EUR
(20 000,- Sk).
(4) Výška poplatku prevádzkovateľa malých zdrojov /mlyny, pekárne, spracovanie
obilia, pražiarne kávy, údenie mäsa a rýb, manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi,
maštaľným hnojom a pod./ sa vyrubi za obdobie kalendárneho roka paušálnou sumou
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do 663 EUR (20 000,- Sk) úmerne podľa množstva a škodlivosti vypúšťaných
znečisťujúcich látok alebo spotreby množstva látky z ktorej znečisťujúce látky vznikajú.
(5) Za použitie 100 l riedidiel a iných prchavých škodlivín je poplatok 3,00 EUR
(100,- Sk). Pri väčšom množstve k tomu zodpovedajúci úmerný násobok, najviac však
663 EUR ( 20 000,- Sk).
(6) Mesto Kolárovo preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva
a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív
a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého
zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku.
(7) Ročný poplatok je splatný do 15 dní po doručení rozhodnutia o výške poplatku.
§6

Pokuty
(1) Za nesplnenie oznamovacej povinnosti uloží mesto prevádzkovateľovi pokutu za
každý začatý omeškaný mesiac 1 % z maximálnej výšky pokuty t. j. z 663 EUR
(20 000,- Sk), vrátane aj za mesiac február.
(2) Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3 písm. a), c) tohoto VZN uloží
mesto prevádzkovateľovi pokutu vo výške od 16 EUR (500,- Sk) do 3319 EUR
(100 000,- Sk) podľa povahy porušenia.
(3) Za nedodržanie termínu zaplatenia vyrubeného poplatku za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľom, prevádzkovateľ je povinný zaplatiť za každý deň
omeškania penále vo výške 0,3 % z vyrubeného poplatku.
(4) Pokutu podľa § 6 ods. 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa keď sa mesto
o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto
povinnosti.
(5) Poplatky a pokuty vyrubené mestom sú príjmami mesta.
§7

Záverečné ustanovenia
(1) Nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi sa vzťahuje
na mesto Kolárovo v súčasnom organizačnom usporiadaní.
(2) Týmto nariadením sa zrušuje VZN mesta Kolárovo o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi zo dňa 26. 05.2003 schválené uzn. č 93/2003 A/1.
(3) Na tomto VZN mesta Kolárovo č. 15/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi sa uznieslo MsZ v Kolárove č. uzn.: 455/2008 zo dňa 1.12.2008.
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009
VZN bolo vyvesené dňa 11.11.2008
zvesené dňa 16.12.2008
Árpád Horváth
primátor mesta
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Príloha č. 1

Oznámenie
Údajov potrebných pre určenie výšky poplatku na rok 20... (podľa skutočnosti roka
20...)
Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa § 6 odst. 4 zákona SNR č.
401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Mestskému úradu v Kolárove tieto
údaje potrebné pre určenie výšky poplatku:
I.

Všeobecné údaje
Adresa zdroja:
Prevádzkovateľ zdroja:
Identifikácia /IČO/:
Bankové spojenie:
Dátum zahájenia:

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

II. Údaje o malých zdrojoch
A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s príkonom nižším ako 0,3
MW ďalej uvádza:
Typ kotla:
.............................................................................................
Druh paliva:
.............................................................................................
Príkon:
.............................................................................................
Spotreba pliva /celoročná/ : ............................................................................................
B.

Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie
veľkých a stredných zdrojov /napr. mäsa a rýb, mlyny, pekárne, spracovanie
obilia, pražiarne kávy/ uvádza:
Kapacita výroby ( t/rok ) :
..................................................................
Druh znečisťujúcich látok:
..................................................................
Hmotnostný tok znečisťujúcich látok ( t/rok ) : ............................................................
Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok: ..................................................................
/meranie, bilančný rozpočet/

C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a zachytených
exhalátov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať
znečisťovanie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne sypkými materiálmi,
maštaľným hnojom a pod. uvádza:
Druh vykonávanej činnosti:
.................................................
Druh manipulovanej, skladovej látky:
.................................................
Množstvo manipulovanej, skladovej látky ( t/rok ) : .................................................
Veľkosť manipulovanej plochy:
.................................................
Oznámenie vyhotovil :
Za správnosť :
Telefón : .
Predložené dňa :

....................................
...................................
....................................
..................................

Podpis : ......................................
Podpis : .......................................
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III. Výška poplatku /vyplní mestský úrad/

Stacionárne zariadenie
pre spaľovanie palív / A /

............................................................. EUR ( Sk)

Technologický zdroj / B /

............................................................. EUR (Sk)

Iné zariadenia a činnosti / C / .............................................................EUR (Sk)

Poplatok spolu :

.............................................................. EUR( Sk)

Uložení rozhodnutím číslo : ...................................
Zo dňa : ....................................

Podpis : .......................................

