Zverejnené na úradnej tabuli: 16.12.2009
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Obecné zastupiteľstvo v Rohožníku na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) v súlade s ustanovením § 6 ods.
2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie
§ 1 ods. 2 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v spojení so zákonom č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), so
zákonom č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a s ustanovením § 6 ods. 5 zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Rohožník
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce
Rohožník
Č.6/2009
§1
Úvodné ustanovenia
(1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vymedzuje základné pojmy,
práva a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Rohožník pri
ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou do ovzdušia a určuje spôsob
výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
(2) Toto nariadenie tiež vymedzuje zdroje znečistenia, ktorým poplatok nebude vyrubený.
§2
Základné pojmy
(1) Znečisťujúcou látkou pre účely tohto nariadenia sa rozumie akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou
priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné
prostredie.
(2) Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v podmienkach obce Rohožník sú: zdroj s výkonom do 0,200 MW, t. j.
ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, 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 znečistenia ovzdušia.
(3) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba
oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje zdroj znečisťovania ovzdušia na území obce Rohožník.
§ 3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v obci Rohožník majú tieto všeobecné povinnosti:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade s dokumentáciou a s
podmienkami určenými obcou podľa § 22 zákona č. 478/2002 Z. z.,
b) 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
podklady,
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou (§ 27 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z. z.),
d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať obvodnému úradu životného prostredia údaje,
ktorých rozsah ustanovuje právny predpis (§ 41 ods. 1 písm. i) z. č. 478/2002 Z. z.), a na požiadanie
poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia (§ 28
písm. a), c), d), e) a f) z. č. 478/2002 Z. z.) alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,
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e) neprekročiť tmavosť dymu.
§4
Správa poplatku za znečistenie ovzdušia
(1) Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania je obec Rohožník.
(2) Obec rozhoduje o výške poplatku za znečistenie ovzdušia pre právnickú a fyzickú osobu, ktorá prevádzkuje
malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
(3) Na konanie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahuje zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
a zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
Poplatková povinnosť
§5
Úvodné ustanovenia
(1) O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj
znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec.
(2) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do
výšky 663,87 EURA (20.000,-Sk) na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a ods. 5 úmerne k
množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú.
(3) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované
malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci.
(4) 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.
§ 6
Výška poplatku
(1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa na území obce Rohožník určuje na
kalendárny rok podľa výkonu zdroja a druhu paliva paušálnou sumou nasledovne:
a) zdroj o výkone 0,10 – 0,20 MW spaľujúci tuhé palivo vo výške 332 euro/rok (10.002,-Sk / rok)
b) zdroj o výkone 0,10 – 0,20 MW spaľujúci zemný plyn vo výške 66 euro/rok (1.988,30 Sk / rok)
c) zdroj o výkone do 0,10 MW spaľujúci tuhé palivo nie je spoplatnený
d) zdroj o výkone do 0,10 MW spaľujúci zemný plyn nie je spoplatnený.
(2) Na účely odseku 1 je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania povinný predkladať na Obecný úrad v
Rohožníku oznámenie s nasledovnými údajmi:
a) názov, sídlo a IČO prevádzkovateľa zdroja
b) činnosť prevádzkovateľa
c) počet zdrojov, ich umiestnenie a ich tepelný príkon
d) druh používaného paliva alebo suroviny, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú
e) ročnú spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú,
e) množstvo, druh vypúšťaných a kvantitatívne ukazovatele palív a surovín,
a) počet prevádzkových hodín zdroja,
b) účinnosť odlučovacích zariadení.
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§7
Spôsob platenia poplatku
(1) Správca poplatku preskúma údaje uvedené v oznámení prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania a
vydá rozhodnutie o určení poplatku, v ktorom určí najmä výšku ročného poplatku a ďalšie podmienky,
týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa.
(2) Poplatok sa platí jednorázovo alebo v splátkach v súlade s platnou právnou úpravou.
(3) Poplatky sú príjmom rozpočtu obce.
Pokuty
§8
Za nesplnenie oznamovacej povinnosti môže uložiť starosta obce prevádzkovateľovi pokutu do výšky 664,- euro
(20.003,- Sk).
Spoločné a záverečné ustanovenia
§9
(1) Poplatky a pokuty vyrubené podľa tohto VZN sú príjmom rozpočtu obce. Použitie poplatkov je účelovo
viazané na ochranu životného prostredia obce a na zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy ochrany
ovzdušia, prenesených na obec.
(2) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je uvedené inak, obec Rohožník a subjekty uvedené v § 2
ods. 3 tohto VZN zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov a zákon č. 478/2002 Z. z.
(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Rohožník sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Rohožníku
dňa 15.12.2009.
(4) Týmto VZN sa ruší VZN č. 9/08.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010

Mgr. Peter Švaral
starosta obce
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