Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015
Obce Kolačno
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Obecné zastupiteľstvo v Kolačne v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3, písm. h/ a § 6 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 5 zákona NR
SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
.
Čl. 1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") vymedzuje pojmy, upravuje
povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, určuje výšku, spôsob
vyrubenia poplatku pre prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia /MZZO/ a ďalšie
podrobnosti vo veciach poplatku pre prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov
Znečisťujúcou látkou
je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo
do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.
Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
/ďalej len
„prevádzkovateľ“/ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť
prevádzkovať tento zdroj.
Čl. 3
Povinnosti prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ je povinný:
1. a/ oznámiť každoročne 
do 15. februára príslušného kalendárneho roka 
Obci Kolačno údaje
potrebné pre určenie výšky poplatku podľa skutočnosti
uplynulého roka za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia osobitne.
Náležitosti oznámenia prevádzkovateľa:
 základné údaje o prevádzkovateľovi /názov, sídlo, IČO prevádzkovateľa/
 názov a sídlo prevádzky v ktorej je zdroj umiestnený, dátum zahájenia, príp.
ukončenia prevádzky
 charakteristika zdroja znečisťovania /typ zdroja, účinnosť zdroja, výkon/príkon,
počet prevádzkových hodín, druh a účinnosť odlučovacích zariadení,
umiestnenie zdroja – druh výroby, činnosti, samostatne stojací objekt, súčasť
technológie

palivo, suroviny – celková spotreba
 druh a kvalitatívne ukazovatele
b/ platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia /ďalej len "poplatok"/ v súlade

s rozhodnutím Obce Kolačno
c/ oznámiť Obci Kolačno zánik, resp. zmenu prevádzkovateľa malého
zdroja 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
2. Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na:
 malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje Obec Kolačno
 malé zdroje znečisťovania ovzdušia školských a predškolských zariadení, ktorých
zriaďovateľom je Obec Kolačno
 štátne aj neštátne zdravotnícke zariadenia.
Čl. 4
Výška poplatku a vyrubenie poplatku
1/ Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa pre každý
zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou určenou Obcou Kolačno
do výšky 663,87 €.
2/ Výška poplatku sa určí na základe predložených údajov podľa čl. 3 ods. 1 písm. a/
a sadzobníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia.
3/ Obec Kolačno po preskúmaní údajov uvedených v oznámení vyrubí
poplatok formou rozhodnutia pre prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania
ovzdušia určí výšku a ďalšie podmienky, týkajúce sa poplatkovej povinnosti
prevádzkovateľa.
4/ Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje na území Obce Kolačno
5/ Poplatky platené prevádzkovateľom sú príjmom rozpočtu Obce Kolačno
6/ Ročný poplatok sa prevádzkovateľovi nevyrubuje, ak výška ročného poplatku je menej
ako 3,32 € vrátane.
7/ Poplatok, príp. súčet poplatkov prevádzkovateľa sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné
miesta.
Čl. 5
Splatnosť poplatku
1/ Ročný poplatok sa platí nad 36,51 € ročného poplatku v štvrťročných
splátkach vo výške jednej štvrtiny ročného poplatku najneskôr do 15. dňa prvého mesiaca
nasledujúceho štvrťroka.
2/ Ak ročný poplatok nepresiahne 36,51 € je splatný do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Čl. 6
Spôsob úhrady
1/ hotovostne do pokladne Obce Kolačno
2/ bezhotovostne:
 poštovou poukážkou na účet Obce Kolačno
 platobným príkazom na účet Obce Kolačno

Čl. 7
Pokuty
1/ Za nesplnenie oznamovacej povinnosti uvedenej v čl. 3 ods. 1 písm. a/ a
povinností určených v rozhodnutí obce podľa čl. 4 bod 3, uloží Obec Kolačno
prevádzkovateľovi pokutu do výšky 663,87 €.
2/ Pokutu podľa čl. 7 ods. 1 možno uložiť do jedného roku odo dňa, kedy sa
obec o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov od
porušenia tejto povinnosti.
3/ Pokuty sú príjmom rozpočtu Obce Kolačno .
Čl. 8
Všeobecné ustanovenia
1/ Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a/ zamestnanci Obce Kolačno
b/ hlavný kontrolór obce
2/ Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných
právnych predpisov.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Kolačno dňa 10.07.2015, uznesenie č.6/2015.
Účinnosť nadobúda 01.01.2016.
2/ Týmto sa ruší VZN č.15/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
V Kolačne, dňa 10.07.2015

Ing. Lýdia Petríková

starostka obce

Vyvesené: 25.06.2015

Zvesené: 09.07.2015

Príloha č.1 k VZN č.1/2015


Sadzobník ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
I. Stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom
do 0,3 MW
a/ Spaľovanie :
 
tuhých palív
/ hnedé uhlie, čierne uhlie, lignit, koks, briketyuhoľné/
 
biomasa /
nekontaminované prírodné drevo mechanicky upravené podľa požiadaviek
výrobcu kotla, napr. kusové drevo, brikety, štiepka, palety, slama, rákosie/.
 hnedé uhlie
 čierne uhlie
 lignit
 koks
 brikety /uhoľné/
 biomasa

3,32 €/tonu
2,99 €/tonu
2,66 €/tonu
2,32 €/tonu
2,66 €/tonu
1,00 €/tonu

/spálené za predchádzajúci rok/

b/ Spaľovanie kvapalných palív / nafta, vykurovacie oleje /
 nafta
 vykurovacie oleje

0,50 €/liter
0,66 €/liter

/spálené za predchádzajúci rok /

c/ Spaľovanie plynných palív
 zemný plyn

3 
6,64 € za každých začatých 5000 m
spáleného paliva
za predchádzajúci rok

 skvapalnené uhľovodíkové plyny 6,64 € za každých začatých 5000 m3
/propán, propánbután/
spáleného paliva za predchádzajúci rok
II. Ostatné technologické procesy
V prevádzkach, kde sa používajú náterové hmoty, lepidlá, rozpúšťadlá alebo iné látky
s obsahom organických prchavých zložiek je sadzba:
0,66 € / kg použitej látky za predchádzajúci rok /spoplatnený je obsah prchavých
organických zložiek/


Príloha č.2 k VZN č.1/2015


Oznámenie
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok
2016

/podľa skutočnosti roka 
2015
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 6 ods.4 zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z .n. p. oznamuje Kolačno nasledovné údaje potrebné pre určenie
výšky poplatku:

Všeobecné údaje
Prevádzkovateľ zdroja(ov)
IČO
Malý zdroj – názov
technológie, výroby1
Dátum zahájenia prevádzky
Dátum ukončenia prevádzky

Údaje o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia
A/ Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším
ako 0,3 MW ďalej uvádza:

Adresa zdroja:
Typ kotla, (účinnosť):

Výkon/príkon:

Druh paliva:

Spotreba paliva:

Kvalitatívne ukazovatele paliva:

Druh a účinnosť odlučovacích zariadení:

Počet prevádzkových hodín:
Poznámka:
B/ Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov /napr. nanášanie lepidiel, výroba obuvi/ uvádza:

Kapacita výroby (t/rok):

Počet prevádzkových hodín:

Spotreba základných surovín:
Surovina
1

Spotreba (t/rok) Kvalitatívne ukazovatele surovín

spaľovacie zariadenie s príkonom nižším ako 0,3 MW, zariadenie technologických procesov


Druh znečisťujúcich látok:
Druh a účinnosť odlučovacích zariadení:

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 znečisťujúce ovzdušie (napr. manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi
a pod.) uvádza:

Druh vykonávanej činnosti:
Druh manipulovanej skladovanej látky:
Množstvo manipulovanej skladovanej látky:
Veľkosť manipulovanej plochy:

Oznámenie vyhotovil:

Za správnosť zodpovedá:

Podpis:________________

Podpis:________________

Telefón / Fax:

Výška poplatku 
(vyplní obecný úrad)
Stacionárne zariadenie
pre spaľovanie palív (A)
Technologický zdroj (B)
Iné zariadenie a činnosť (C)
Poplatok spolu:

Uložené rozhodnutím:

Zo dňa:

Podpis:_________________

Poznámka: Tlačivo je možné upraviť podľa potrieb prevádzkovateľa (napr. znásobiť tabuľku časti
A pri väčšom množstve stacionárnych zdrojov), pri zachovaní všetkých uvedených údajov.,
prípadne doložiť samostatnú prílohu.

