O B E C Pribylina
Obec Pribylina na základe ustanovenia § 6 ost. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a § 34 zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, a ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov (zákon o ovzduší) ako aj zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov
v y d á v a pre územie Obce Pribylina toto:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 6/2009
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území
obce Pribylina
§1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia na území obce Pribylina a určuje výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
§2
Poplatková povinnosť
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia /ďalej len poplatok/ platia právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia /§3, ods.2, písm.c,
zák. č.478/2002 Z.z. zákona o ovzduší/
§3
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný:
a/ oznámiť každoročne do 15. februára obci Pribylina údaje o veľkosti zdroja , druhu paliva, množstve
paliva, počte prevádzkových hodín , druhu a účinnosti odlučovacích zariadení, údaje o spotrebe
drevnej hmoty pri priemyselnom spracovaní a údaje o ploche skládky palív, surovín a iných produktov
za uplynulý kalendárny rok.
b/ platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia
c/ oznámiť zánik, resp. zmenu prevádzkovateľa MZZO do 15 dní odo dňa zániku, resp. zmeny
vrátane údajov , potrebných pre výpočet poplatku od začiatku kalendárneho roka až do doby zámeny,
resp. zmeny zdroja.
2. Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení,
ktorým bol vypočítaný poplatok v sume zaokrúhlenej a nižšej ako 3,31 €.
3. Poplatok sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta smerom nadol.

1

§4
Výška poplatku
Výška poplatku sa určuje podľa sadzobníka uvedeného v prílohe tohto všeobecne záväzného
nariadenia na základe údajov oznámených podľa §3 ods. 1 úmerne k spotrebe palív a surovín,
z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované
malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce Pribylina.
§5
Vyrubenie poplatku
1. Poplatok vyrubí Obec Pribylina.
2. Poplatok je splatný do 30 dní po doručení rozhodnutia o výške poplatku , okrem prípadov,
kedy je jeho výška vyššia ako 36,51 €, potom sa bude postupovať v zmysle §6 ods.1 písm.a/
zák. č. 401/2008 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení.
§6
Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
1. ZEMNÝ PLYN
Sadza poplatku za 1.000 m³

0,1659 €

2. TUHÉ PALIVO (koks, hnedé uhlie, čierne uhlie, tažké vykurovacie oleje a pod.)
do 5 t
od 5 t do 10 t
od 10 t do 20 t
od 20 t do 25 t
od 25 t do 30 t
od 30 t do 35 t
od 35 t a viac

16,59 €
33,19 €
66,38 €
99,58 €
132,77 €
165,96 €
199,16 €

3. KVAPALNÉ PALIVO (ľahké vykurovacie oleje a nafty)
do 1 t
od 1 t do 5 t
od 5 t do 10 t
od 10 t do 15 t
od 15 t do 20 t
od 20 t do 25 t
od 25 t do 30 t
od 30 t a viac

3,31 €
16,59 €
33,19 €
43,15 €
53,11 €
66,38 €
76,34 €
82,98 €

4. PRIEMYSELNÉ SPRACOVANIE DREVA (píly, výroba nábytku, výroba preglejok, výroba
drevovláknitých dosák a pod.) ak sa jedná o mechanické spracovanie kusového dreva s
projektovaným množstvom spracovaného dreva do 50 m3 za deň alebo ak sa jedná o
mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty (piliny, stružliny, triesky, štiepky) s
projektovaným množstvom spracovania do 100 m3 za deň
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do 100 m3
od 100 do 1.000 m3
od 1.000 do 5.000 m3
nad 5.000 m3

33,19 €
66,38 €
165,96 €
199,16 €

5. SADZBA POPLATKOV PRE SKLÁDKY PALÍV, SUROVÍN, PRODUKTOV, ODPADOV,
ZÁCHYTNÝCH EXHALÁTOV A INÉ STAVBY, ZARIADENIA A ČINNOSTI
VÝRAZNE ZNEČISŤUJÚCE OVZDUŠIE
za každý m² plochy znečisťujúcej ovzdušie

0,50 €

6. ČERPACIE STANICE POHONNÝCH LÁTOK OKREM SKVAPANENÝCH
UHLOVODÍKOVÝCH PLYNOV podľa projektovaného alebo skutočného ročného obratu do
100 m3
1 MZZO
33,19 €

7. PRIEMYSELNÁ VÝROBA BETÓNU, MALTY ALEBO INÝCH STAVEBNÝCH
MATERIÁLOV s projektovanou výrobnou kapacitou do 10 m3 za hodinu
1 MZZO

33,19 €
§7
Spoločné a prechodné ustanovenia

1. Na konanie vo veci poplatkov za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahujú ďalšie všeobecne
záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany ovzdušia a všeobecne predpisy o správnom
konaní /zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní/
2. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom obce Pribylina.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie zo dňa 23.
marca 1999 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Pribylina dňom
31.12.2009.
2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Pribyline dňa
11.12.2009 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010.

Ing.Milan Kohút
starosta obce
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