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Obec Sirník (ďalej len „obec“) v súlade s ustanovením článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa
§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6
ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitostí oznámenia vo veciach
určenia poplatku prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, určenie výšky poplatku
prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia a vymedzenie zdrojov znečistenia, ktoré sú
oslobodené od oznamovacej a poplatkovej povinnosti.
Čl. 2
Poplatková povinnosť
1)

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

2)

Oznamovacia a poplatková povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov tých malých
zdrojov, ktoré sú umiestnené v bytoch, obytných domoch, rodinných domoch a v stavbách na
individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie a na
prevádzkovateľov malých zdrojov vo vlastníctve alebo v správe obce.

3)

V prípade využívania týchto zdrojov na podnikanie sa oslobodzujú od oznamovacej a
poplatkovej povinnosti prevádzkovatelia tých malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorí
spaľujú ročne do 5 000 m3 zemného plynu.

4)

Poplatok prevádzkovateľa sa pre každý zdroj určuje:
a) na kalendárny rok určenou sumou podľa sadzobníka poplatkov uvedeného v prílohe č. 2 alebo
paušálnou sumou do výšky 663,87 €,
b) na základe údajov oznámených k 15. februáru za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia,
c) ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované
zdroje v obci.
Čl. 3
Oznamovacia povinnosť

Základnými náležitosťami oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú:
a) údaje potrebné o prevádzkovateľovi – názov a sídlo prevádzkovateľa, IČO, názov a sídlo
prevádzky,
b) údaje potrebné pre charakteristiku zdroja znečisťovania – umiestnenie zdroja, tepelný výkon
zdroja, pri technológii - umiestnenie zdroja, druh výroby, činnosti,
c) údaje o palive a surovinách – celková spotreba za uplynulý rok, druh a kvalitatívne ukazovatele,
počet prevádzkových hodín, druh a účinnosť odlučovacieho zariadenia,
d) údaje o identifikácii zodpovednej osoby prevádzkovateľa – meno, adresa, kontakt.
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Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 401/1998 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
2) Obecné zastupiteľstvo v Sirníku sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa ..................., uznesením č.
168/2017 a toto VZN nadobúda účinnosť ....................

Viktor Kalán
starosta obce
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Príloha č. 1
OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie
ovzdušia na rok 20..

Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa §6 ods.4 zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov obci tieto
údaje potrebné pre určenie výšky poplatku:
I.

Všeobecné údaje

Adresa zdroja :
Prevádzkovateľ zdroja :
(adresa)
Identifikácia :
(IČO,fyzická osoba,právnická osoba)

Malý zdroj - názov
technológie, výroby
spaľovacie zariadenia s
tepelným výkonom nižším ako
0.2MW zariadenie
technologických procesov a
pod.)

Bankové spojenie :
Dátum začatia prevádzky:

II.

Údaje o malých zdrojoch

A.
Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia
tepelným príkonom nižším ako 0.3 MW ďalej uvádza:
Typ kotla:

Príkon/výkon v kW :

Druh paliva:

Spotreba paliva :

Výška komína:

Poznámka :

s

Druh roštu :

B.
Prevádzkovateľ
zariadenia
technologických
procesov
nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných zdrojov (napr.
praženie kávy, údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne, spracovanie
obilia) uvádza:
Kapacita výroby (t/rok)
Spotreba základných surovín (t/rok)
Druh znečisťujúcich látok
Hmotnostný tok znečisťujúcich látok (kg/rok)
Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok
(meranie, bilančný výpočet)
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C.
Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov
a záchytných 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, obilím, sypkými materiálmi a pod.) uvádza:
Druh vykonávanej činnosti
Druh manipulovanej, skladovanej látky
Množstvo manipulovanej, skladovanej látky(t/rok)
Veľkosť manipulačnej plochy

Oznámenie vyhotovil:

Podpis:

Za správnosť zodpovedá:

Podpis:

Telefón:

Predložené dňa:

III.Výška poplatku (vyplní obec)

Stacionárne zariadenie pre spaľovanie palív(A)
Technologický zdroj(B)
Iné zariadenia a činnosti(C)
Poplatok spolu
Uložený rozhodnutím

Podpis :

V Sekuliach, dňa
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Príloha č. 2
Sadzobník poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia

1 . Palivo - energetický priemysel
Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so
súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.
1.1. Zariadenia na spaľovanie zemného plynu
Spotreba zemného plynu (m3/rok)

Poplatok (€)

od 5 000 do 14 999

10

od 15 000 do 24 999

15

od 25 000 do 34 999

25

od 35 000 do 44 999

45

nad 45 000

60

1.2. Ostatné spaľovacie zariadenia
Spotreba paliva (t/rok)

Poplatok (€/tonu)

Hnedé uhlie

7

Čierne uhlie, koks

5

Drevo, drevené pelety, biomasa

3

Vykurovací olej

6

Nafta
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2. Poplatky za plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré spôsobujú znečisťovanie
ovzdušia
Skládka palív, surovín, produktov a odpadov
Výmera plochy (m2)

Poplatok (€)

do 150

100

nad 150

150

nad 300

200

nad 600

300

nad 1000

663,87

3. Chemický priemysel
3.1. Čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov
( LPG) a stlačeného zemného plynu naftového (CNG) s obratom do 100 m3/rok
vrátane
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Čerpacie stanice pohonných látok s obratom
(m3)

Poplatok (€)

do 49,99

15,00

od 50,00 do 100,00

25,00

3.2. Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) s obratom do 100
m3/rok
Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových
plynov s obratom (m3)

Poplatok (€)

paušálny poplatok

10,00

4 . Nakladanie s odpadmi
Čistiarne odpadových vôd – centrálne čistiarne priemyselných podnikov s kapacitou
do 2000 ekvivalentných obyvateľov
Centrálne čistiarne priemyselných podnikov

Poplatok (€)

paušálny poplatok

10,00

Ostatné malé zdroje, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa vyššie uvedeného
sadzobníka poplatkov, výška poplatku sa určí individuálne podľa druhu danej
technológie a vplyvu na znečisťovanie ovzdušia, a to paušálnou sumou do 663,87 eur
pre každý zdroj na kalendárny rok.
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