Obec Žaškov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR č. 401/1998 Z.z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, Vyhlášky MŽP SR č. 200/1997 Z.z. a Vyhlášky
MŽP SR č. 410/2003 v znení neskorších predpisov v y d á v a :

Všeobecné záväzné nariadenie obce Žaškov
č. 14 /2007
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vymedzuje základné pojmy,
povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce
Žaškov a určuje sadzby a spôsob stanovenia výšky poplatku za znečisťovanie
ovzdušia.
2. Toto nariadenie tiež vymedzuje zdroje znečistenia, na ktoré sa nevzťahujú povinnosti
súvisiace s platením poplatku za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“).

§2
Základné pojmy
1. Znečisťujúcimi látkami pre účely tohto nariadenia sú tuhé, kvapalné a plynné látky,
ktoré priamo alebo po chemickej alebo fyzikálnej zmene v ovzduší alebo po
spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú
a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršujú ich životné
prostredie, nadmerne ho obťažujú alebo poškodzujú majetok.
2. Malými zdrojmi znečisťovania v podmienkach Obce Žaškov sú technologické celky
obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým
tepelným príkonom do 0,3 MW, ostatné technologické celky nepatriace do kategórie
veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy na ktorých sa vykonávajú práce,
ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládka palív, surovín, produktov
a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú
súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania.
3. Prevádzkovateľmi malého zdroja sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá ma
právo alebo faktickú možnosť prevádzkovať tento zdroj v Obci Žaškov.
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§3
Oznamovanie údajov
1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný písomne oznámiť
do 15. februára príslušného roka obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia:
- veľkosť zdroja
- spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú
- ďalšie potrebné údaje za uplynulý rok (Príloha č. 1 VZN)
2. Pri zániku malého zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ povinný zaplatiť
okrem poplatku určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok určený za to
obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než prišlo k zániku
malého zdroja. Za tým účelom je takýto prevádzkovateľ povinný oznámiť zánik
malého zdroja znečisťovania a súčasne predložiť oznámenie s údajmi za obdobie
prevádzkovania v príslušnom roku do zániku do 15 dní na Obecný úrad v Žaškove.

§4
Pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia
1. O poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
znečisťovania na území Žaškova rozhoduje Obec Žaškov.

malých

zdrojov

2. Obec rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje malý
zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi a týmto nariadením.
3. Obec preskúma údaje o prevádzkovaní zdroja znečisťovania a výšku poplatku určí
rozhodnutím.

§5
Výška poplatku
1. Ročný poplatok prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území
obce.
2. Poplatok sa určuje podľa veľkosti zdroja, druhu použitého paliva a škodlivosti
vypúšťaných znečisťovaných látok za kalendárny rok.
3. Sadzby pre určenie výšky poplatku sú nasledovné:
a) Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív
Ročný paušálny poplatok bude určený podľa veľkosti tepelného príkonu zdroja
a druhu používaného paliva nasledovne:

-3Tepelný príkon v MW – ekvivalent spotreby paliva

Druh používaného
paliva
Hnedé uhlie
Čierne uhlie, koks
Mazut, olej, nafta
Drevo
Plyn

0,001 – 0,075
4 500
3 500
2 100
1 100
500

b) Čistenie odpadových vôd:

0,076 – 0,150
6 500
5 500
2 600
1 500
1 000

0,151 – 0,225
8 500
7 500
3 400
2 000
1 500

0,226-0,299
11 000
9 000
5 000
2 500
2 000

– ročný paušálny poplatok bude určený podľa počtu
ekvivalentných obyvateľov /EO/:
- od 20 EO do 100 EO
- 1 000,- Sk
- od 100 EO
- 2 000,- Sk

§6
Oslobodenie od poplatku
1. Poplatok za znečistenie ovzdušia platia právnické a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia.
2. Od platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia sú oslobodení:
- Farské úrady
- Základná škola s materskou školou
- OFK Družstevník Žaškov
- fyzická osoba, ktorá má sídlo alebo prevádzku na území obce
- ČOV, v správe OVS

§7
Pokuty
1. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti, alebo nezaplatenia určeného poplatku môže
Obec Žaškov prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia uložiť pokutu
do 20 000,- Sk.
2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa správca poplatku o porušení
povinnosti dozvedel, najneskôr do troch rokov od nesplnenia alebo porušenia tejto
povinnosti.

-4-

§8
Záverečné ustanovenia
1. Poplatky, sankcie a pokuty prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sú
príjmom rozpočtu Obce Žaškov.
2. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, platia ustanovenia zák. NR SR č.
401/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 200/1999 Z.z.,
Vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 a zák. č. 309/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.10.2007
4. VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Žaškove dňa 13.9.2007 uznesením č. 9.

Karol Brodňanský
starosta obce

Vyvesené : 14. 9.2007

Zvesené :

