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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dechtice č. 1/2016
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach na základe zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov v y d á v a toto všeobecne záväzné
zariadenie (ďalej len VZN) o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom.
§ 1 Úvodné ustanovenie
Toto VZN upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia na území obce Dechtice a určuje výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
§ 2 Malé zdroje znečisťovania
1. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú ostatné technologické celky nepatriace do
kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov (obsahujúce stacionárne zariadenia na
spaľovanie palív s tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW), plochy, na ktorých sa
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín,
produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie, ak nie
sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.
2. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania podľa tohto nariadenia je právnická alebo
fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento
zdroj.
§ 3 Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia
1. V obci Dechtice je orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia pre malé zdroje
znečisťovania Obec Dechtice, ktorá rozhoduje o výške poplatku právnickej alebo fyzickej
osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj.
2. Obec sa v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia riadi § 3
zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie v platnom znení.
§ 4 Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
1. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní:
a/ v zariadeniach na spaľovanie palív nesmie spaľovať iné palivá než určené výrobcom
zariadení
b/ uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami
určenými obcou
c/ umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám
ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho
prevádzky a predkladať im potrebné doklady
d/ vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou
2. Povinnosť podľa odseku 1 písm. b/ sa vzťahuje len na právnické osoby, ktoré sú
podnikateľmi.

§ 5 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
1. Za znečisťovanie ovzdušia sú povinní prevádzkovatelia malých zdrojov platiť poplatky.
Poplatky sa určujú na obdobie jedného roka.
2. Povinnosť platiť poplatky sa nevzťahuje na fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje
znečisťovania ovzdušia s tepelným výkonom do 50 kW, pokiaľ sa taký zdroj pravidelne
nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti.
3. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý je právnickou alebo
fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný oznámiť každoročne do 15. februára
Obci Dechtice údaje potrebné k zisteniu škodlivosti vypúšťanej znečisťujúcej látky,
množstvo a druh paliva spotrebovaného za predchádzajúci kalendárny rok ako aj veľkosť
zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku.
4. Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú príjmom
obce.
5. Sadzby poplatkov pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa
množstva a druhu spotrebovaného paliva za kalendárny rok v obci Dechtice sú:
Plynné palivo (zemný plyn)
20 000 m3 –
30 000 m3 –
40 000 m3 –
nad: 40 000 m3 –

Množstvo spotrebovaného zemného plynu:

30,- €
50,- €
70,- €
100,- €

do:

§ 6 Spoločné ustanovenie
1. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného
podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom
znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja. Za tým účelom oznámi zánik
malého zdroja do 15 dní obecnému úradu.
§ 7 Účinnosť
Toto VZN bolo prerokované OZ v Dechticiach dňa 16. februára 2016 a schválené uznesením
č. 6/2016. VZN nadobúda účinnosť 3. marca 2016.
V Dechticiach, 16.02.2016

Bc. Karol Zachar
starosta obce

