VZN Mesta Holíč
Mesto H o l í č

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Holíč č. 104

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia.

Schválené dňa: 07.12.2017
Uznesenie: 167/2017
Vyvesené na úradnej tabuli: 08.12.2017
Účinnosť: 23.12.2017

Mesto Holíč na základe § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie mesta
Holíč toto

Všeobecne záväzné nariadenie
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia.

Čl. 1
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje na území mesta Holíč náležitosti oznámenia
o poplatkovej povinnosti za znečisťovanie ovzdušia pre právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, prevádzkujúcich malé zdroje znečisťovania ovzdušia.
Čl. 2
1) Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sa na účely tohto VZN rozumie technologický
celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným
menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW. 1
2) Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia je aj ostatný technologický celok, plochy, na
ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky
palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie,
ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.2
3) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za
každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce
látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich
látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych
ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania
ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. Vzor oznámenia tvorí prílohu č. 1
tohto VZN.
4) Prevádzkovateľ podľa článku 3 je povinný za znečistenie ovzdušia platiť poplatky vo
výške podľa čl. 3 tohto VZN.
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Čl. 3
Poplatková povinnosť
1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia sa určuje ročnou paušálnou sumou do
výšky 663,87 eura úmerne podľa jeho veľkosti a škodlivosti vypúšťaných látok, alebo
podľa spotreby množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú.
2) Výška poplatku prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia na spaľovanie palív
s príkonom nižším ako 0,3 MW sa stanovuje nasledovne:
a) tuhé palivo
- od 0 - do 2,5 t......................................................33,20 eur
- od 2,5 t - do 5 t................................................... 66,40 eur
- od 5 t - do 8 t.....................................................332,00 eur
- nad 8 t ...............................................................663,87 eur,
b) zemný plyn
- od 15.000 m3 - do 30.000m3 ............................... 16,60 eur
- od 30.000 m3 - do 45.000m3 ..............................33,20 eur,
c) drevo (bez ohľadu na množstvo) ...................... 33,20 eur,
d) v ostatných prípadoch použitého paliva sa výška poplatku určuje paušálnou sumou 166 eur.
3) Od poplatkov sú oslobodení prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia po dobu 3 rokov,
ak na jeho zariadení došlo k prechodu z dreva, hnedého uhlia, koksu, ťažkého
vykurovacieho oleja alebo nafty na zemný plyn.
4) Prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnickým osobám, fyzickým
osobám oprávnených na podnikanie ), ktoré nemajú možnosť napojenia sa na ušľachtilé
vykurovacie médium (plyn, elektrina) stanovuje za znečisťovanie ovzdušia paušálny
poplatok 66,40 eur bez ohľadu na množstvo spotrebovaného paliva ročne.
5) Poplatky sú príjmom rozpočtu mesta a sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o vyrúbení poplatku.

Čl. 4
Sankcie
Za nesplnenie povinností uvedených v čl. 2 bod 3 a nesplnenie poplatkovej povinnosti podľa
tohto všeobecne záväzného nariadenia sa uloží pokuta do 663,87 eura podľa osobitného
predpisu.3
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Čl. 5
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 79 o ochrane ovzdušia a o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Holíči dňa

07.12.2017.
2.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia,
t.j. dňa 23.12.2017.
.
V Holíči, dňa 8.12.2017.

PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta
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Mesto Holíč

Príloha č. 1 k VZN

Tlačivo na oznámenie:
OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok ..........
/ podľa skutočnosti roka ................ /
I. Všeobecné údaje
Adresa zdroja:
(meno a adresa)

Identifikácia:

Malý zdroj- názov technológie
výroby (spaľovacie zariadenie
s tepelným príkonom nižším ako
0,3
MW
zariadenie
technologických procesov a pod.

(IČO, fyzická osoba- podnikateľ, právnická osoba)

Uviesť o akú prevádzku sa jedná
Bankové spojenie:
Dátum zahájenia prevádzky:
(uvádza sa mesiac a rok)

II. Údaje o malých zdrojoch
A. prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako
0,3 MW ďalej uvádza:
Typ kotla:

Príkon/výkon v (kW):

Druh paliva:

Spotreba paliva v ( t/rok, m3/ rok):

Výška komína v (m):

Prevádzkové hodiny:

Počet výduchov- komínov:

Umiestnenie (kotolňa AB, prevádzka):

Počet:
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B. prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov (príloha č. 1 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.)
Kapacita výroby v (t/rok)..........................................................................................................
Spotreba základných surovín v (t/rok).............................................................................. ......
Druh znečisťujúcej látky/látok

Hmotnostný tok znečisťujúcich látok v (kg/rok).....................................................................
Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok ............................................................................
(merania, bilančný výpočet)

Oznámenie vyhotovil:

Podpis:

Za správnosť zodpovedá:

Podpis:

Predložené dňa:
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