OBEC JACOVCE
Všeobecne záväzného nariadenia
č. 8/2015
o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.

Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce, na základe správnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1
zákona o Obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší, zákona č. 318/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. a zákona č. 401/1998
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecné záväzné
nariadenie Obce Jacovce o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania (ďalej len „ nariadenie“)
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Úvodné ustanovenie
1)

Predmetom tohto nariadenia je určenie náležitostí miestneho poplatku za MZZO.

2)

Pravidelná oznamovacia a poplatková povinnosť sa vzťahuje na právnické a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie. (v zmysle príslušných zákonov, viď príloha č. 2 tohto VZN)
Článok 1
Základné pojmy

1) Pojmom malý zdroj znečistenia ovzdušia sa rozumie technologický celok obsahujúci
stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do
0,3 MW vrátane.
Článok 2
Prevádzkovateľ
1) Prevádzkovateľom MZZO je osoba FO alebo PO, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť
zdroj znečistenia ovzdušia.
Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa MZZO

1) Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou
a s podmienkami určenými obcou podľa § 16 zákona č. 137/2010 Z. z. a zákona č. 318/2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z.
2) Oznámiť každoročne najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka Obci Jacovce
za každý malý zdroj znečistenia ovzdušia úplné a pravdivé údaje o spotrebe palív a surovín.

3) Platiť poplatok obci Jacovce za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len "poplatok") v súlade s
rozhodnutím Obce Jacovce a VZN.
Článok 4
Poplatky
1) Na určenie výšky poplatku za prevádzkovanie MZZO sa pre účely tohto nariadenia použije
sadzobník poplatkov uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN.
Poplatková povinnosť sa vzťahuje aj na FO a PO oprávnené na podnikanie, ktoré vykonávajú
svoju činnosť v prenajatých priestoroch od obce. (Rovnako vypĺňajú prílohu č. 2 na základe
údajov poskytnutých z OcÚ)
2) Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa vzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní.

Článok 5
Oslobodenie od poplatku
1) MZZO prevádzkované obcou a organizáciami zriadenými obcou.
2) MZZO prevádzkované organizáciami, ktoré nie sú založené na podnikanie.
3) MZZO prevádzkované právnickými alebo fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie, ak
je objekt využívaný aj na bývanie, pričom plocha určená na podnikanie nesmie presahovať
50%.
Článok 6
Pokuty
1) Obec Jacovce prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia uloží pokutu v zmysle
zákona č. 137/2010 Z. z. a zákona č. 318/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.

137/2010 Z. z. a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
2) Výnosy pokút uložené obcou podľa zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov,
§ 30 ods. 15 sú príjmom obce.

Článok 7
Zrušovacie ustanovenia
1) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN obce Jacovce č. 1/2014 o ochrane ovzdušia pred
znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia,
schválené Obecným zastupiteľstvom v Jacovciach dňa pod bodom uznesenia D/1 zo dňa
28.8.2014.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa
03. 12. 2015.

2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom po schválení Obecného zastupiteľstva a od vyvesenia
na Úradnej tabuli a webovej stránke obce Jacovce.

..................................
Jaroslav Božik
starosta obce...

Príloha č. 1 – Sadzobník poplatkov
1) Výška poplatku pre nasledovné MZZO:

Príkon MZZO

Spotreba paliva

Poplatok

Drevo, čierne uhlie, koks, brikety, pelety, vykurovací olej (údaje uvádzať v mernej jednotke – tona)
Do 75 kW

0 – 0,99 t

10,00 €

Od 75 kW do 200 kW

1 t – 2,99 t

30,00 €

Od 75 kw do 300 kW

3 t a viac

60,00 €

Zemný plyn (údaje uvádzať v mernej jednotke m3)
Do 75 kW

0 - 9999 m3

10,00 €

Od 75 kW do 200 kW

10 000 m3 - 49 999 m3

30,00 €

Od 75 kw do 300 kW

50 000 m3 a viac

60,00 €

Hnedé uhlie (údaje uvádzať v mernej jednotke – tona)
Do 75 kW

0 – 0,5 t

10,00 €

Od 75 kW do 200 kW

0,6 t – 1,99 t

30,00 €

Od 75 kw do 300 kW

2 t a viac

60,00 €

Nafta (údaje uvádzať v mernej jednotke – tona)
Do 75 kW

0 – 3,5 t

10,00 €

Od 75 kW do 200 kW

3,6 t – 5,99 t

30,00 €

Od 75 kw do 300 kW

6 t a viac

60,00 €

Príloha č. 2 – Oznámenie údajov
OZNÁMENIE ÚDAJOV POTREBNÝCH PRE VÝPOČET VÝŠKY POPLATKU ZA
ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA NA ROK 20....
(podľa skutočnosti predchádzajúceho roka)
Prevádzkovateľ malého zdroja (právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie) oznamuje
podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov Obci Jacovce tieto údaje potrebné pre výpočet výšky poplatku za znečistenie
ovzdušia:

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľ zdroja
Meno, priezvisko / obchodné meno: ........................................................................................................
Adresa/sídlo spoločnosti: .........................................................................................................................
IČO: ...........................................................................................................................................................
Bankové spojenie: .....................................................................................................................................
Názov zdroja / typ zdroja : ........................................................................................................................
(uviesť: spaľovacie zariadenie, zariadenie technologických procesov, skladovanie ...)
Dátum začatia prevádzky: .........................................................................................................................

II. ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH
A. Prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia s tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW uvádza:
Typ kotla
Počet kotlov
Výkon kotla / jednotlivých kotlov (kW, MW)
Druh paliva (plyn, uhlie, drevo...)
Celková spotreba paliva v minulom roku (m3, t)

Oznámenie vypracoval: ............................................................... Podpis: ................................................
E-mail / Telefón: .......................................................................................................................................
Za správnosť údajov zodpovedá: ................................................. Podpis: ................................................

Odtlačok pečiatky:

