Obecné zastupiteľstvo v Tehle, na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane
ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania na území obce Tehla
Článok 1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami na území
obce Tehla a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“).
Článok 2
Povinnosti prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia
1. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade
s dokumentáciou
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným
osobám ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly
zdroja, jeho prevádzky a predkladať im potrebné doklady
c) vykonávať potrebné opatrenia na nápravu uložené obcou
d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia a na požiadanie
poskytnúť tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia zamestnancom
obce
Povinnosti uvedené v ods. 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby
a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie.
2. Prevádzkovanie MZZO sú ďalej povinní:
a) oznámiť každoročne najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka obci
Tehla údaje potrebné pre určenie výšky poplatku podľa skutočnosti uplynulého
roka, za každý zdroj znečisťovania ovzdušia osobitne
b) platiť poplatok za znečistenie ovzdušia malým zdrojom v súlade s rozhodnutím
obce Tehla
c) oznámiť obci Tehla zánik, resp. zmenu prevádzkovateľa malého zdroja
znečisťovania ovzdušia do 15 dní odo dňa zániku, resp. zmeny a zároveň oznámiť
údaje, potrebné pre výpočet poplatku za obdobie príslušného roka, v ktorom malý
zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkoval.
3. Oznámenie o spotrebe palív a surovín obsahuje tieto údaje:
- názov a sídlo prevádzkovateľa malého zdroja,
- zoznam a údaje o malých zdrojoch znečisťovania, ich názov a sídlo,
- množstvo spotrebovaného paliva za uplynulý rok,
- údaje o technologických zariadeniach.
4. Poplatková a oznamovacia povinnosť v zmysle ods.2 a 3 sa nevzťahuje na:

a) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje obec
b) malé zdroje znečisťovania ovzdušia školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je
obec
c) malé zdroje znečisťovania ovzdušia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým
tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW, ktoré prevádzkujú fyzické osoby, pokiaľ
sa takýto zdroj nevyužíva na výkon podnikateľskej činnosti.
5. Obecný úrad 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 znečisťovania
ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky
týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja. Na konanie sa
vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 1/ zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov
Článok 3
Sadzba poplatku
1. Poplatok prevádzkovateľov MZZO sa pre každý zdroj znečisťovania určuje na
kalendárny rok paušálnou sumou do 663,87 eur na základe údajov oznámených podľa
Čl.2 tohto nariadenia úmerné k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok
alebo k spotrebe paliva a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú (Zákon
č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov)
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia
3. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) za malé zdroje spaľujúce
pevné palivá za každú aj začatú 1 tonu ročnej spotreby sa určuje vo výške:
Druh paliva
Poplatok v EUR/1 tona
a) hnedé uhlie
b) čierne uhlie
c) lignit
d) koks
e) brikety
f) drevo, drevná štiepka

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
5,00

4. Poplatok za malé zdroje spaľujúce kvapalné palivá za každú začatú 1 tonu ročnej spotreby
sa určuje vo výške:
Druh paliva
Poplatok v EUR/1 tona
a) ľahký vykurovací olej
b) nafta

3,00
2,00

5. Poplatok za malé zdroje spaľujúce plynné palivá za každý aj začatý1 m3 ročnej spotreby
sa určuje vo výške:
Druh paliva
Poplatok v EUR/1 m3
zemný plyn naftový

0,035

6. Poplatok sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nahor.
7. Poplatky platené prevádzkovateľom MZZO sú príjmom rozpočtu obce Tehla.

Článok 4
Sankcie
Sankcie pre prevádzkovateľov malých zdrojov za porušenie povinností na úseku poplatkov za
znečisťovanie ovzdušia upravuje zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov.
Článok 5
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a) určení zamestnanci obce
b) hlavný kontrolór obce
Článok 6
Spoločné ustanovenie
1. Zmeny a doplnky VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Tehle.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce č.1/2014 sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2001 v plnom rozsahu.
3. Toto VZN bolo prerokované a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tehle
dňa 27.3.2014
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.05. 2014
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