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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1 / 2018
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa, na základe prenesenej pôsobnosti podľa čl. 71 ods. 2 veta
prvá Ústavy Slovenskej republiky, § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov, v y d á v a toto Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia.
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len ,,VZN") je upraviť náležitosti
oznámenia podľa osobitného predpisu1 a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „poplatok“)
vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nebude
vyrubovať, vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých sa nevzťahuje
oznamovacia povinnosť a určiť výšku poplatku.
§2
Oznamovacia povinnosť
1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania je povinný oznámiť každoročne do 15. februára
príslušného kalendárneho roka obci Torysa 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
kalendárny rok minimálne v rozsahu uvedenom v Oznámení, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1
tohto VZN, a to za každý malý zdroj osobitne. V prípade, že bude oznámenie podané na inom
tlačive, musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN.
2. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na:
a) malé zdroje znečisťovania ovzdušia prevádzkované Obcou Torysa a organizáciami
zriadenými obcou Torysa;
b) malé zdroje znečisťovania ovzdušia predškolských a školských zariadení, ktorých
zriaďovateľom je obec Torysa;
c) malé zdroje znečisťovania ovzdušia prevádzkované organizáciami, poskytujúcimi
všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti;
d) na všetky druhy krbov v podnikateľských objektoch.
§3
Poplatková povinnosť
1. Prevádzkovateľ je povinný platiť poplatok v súlade s rozhodnutím obce Torysa2.
1
2

§ 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
§ 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

2. Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na:
e) malé zdroje znečisťovania ovzdušia prevádzkované Obcou Torysa a organizáciami
zriadenými obcou Torysa;
f) malé zdroje znečisťovania ovzdušia predškolských a školských zariadení, ktorých
zriaďovateľom je obec Torysa;
g) malé zdroje znečisťovania ovzdušia prevádzkované organizáciami, poskytujúcimi
všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti;
h) na všetky druhy krbov v podnikateľských objektoch.
3. Výška poplatku pre prevádzkovateľa malého zdroja sa stanovuje nasledovne:
 poplatok za malý zdroj spaľujúci pevné palivo, za každú spotrebovanú aj začatú 1 tonu:
a) uhoľné brikety................................................ 5,60 €/rok
b) hnedé uhlie..................................................... 7,70 €/rok
c) lignit .............................................................. 9,20 €/rok
d) čierne uhlie.................................................... 6,70 €/rok
e) koks................................................................ 3,40 €/rok
f) drevené brikety a pelety................................ 2,30 €/rok
g) drevo ............................................................ 2,00 €/rok
 poplatok za malý zdroj spaľujúci kvapalné palivo, za každú spotrebovanú aj začatú 1 tonu:
a) ťažký vykurovací olej........................................ 6,00 €/rok
b) ľahký vykurovací olej....................................... 4,70 €/rok
c) nafta................................................................. 3,40 €/rok
 poplatok za malý zdroj spaľujúci plynné palivá, za každý spotrebovaný aj začatý 1000 m³:
a) zemný plyn a propán bután............................. 1,00 €/rok
 poplatok pre ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých 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 alebo stredného zdroja, sa určuje
ročnou sadzbou nasledovne:


čistička odpadových vôd (ČOV) ............................... 20,00 €/rok

4. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci Torysa.
5. Pri zániku malého zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ povinný:
a) uhradiť poplatok v pomernej výške zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie
prevádzkovania malého zdroja znečisťovania ovzdušia v kalendárnom roku, v ktorom
došlo k zániku malého zdroja znečisťovania ovzdušia;
b) oznámiť obci zánik malého zdroja do 15 dní od jeho zániku.
6. Poplatky uhrádzané prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce Torysa.

§4
Záverečné ustanovenia
1. Zrušuje sa VZN č. 2/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v
Toryse č. 3/2018/5 zo dňa 01.02.2018.
§5
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 17.02.2018.

Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

Príloha č. 1

OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok ............
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov oznamuje Obci Torysa
nasledovné údaje:
I. Všeobecné údaje

Názov zdroja (prevádzky): ....................................................................................
Adresa zdroja: .......................................................................................................
Prevádzkovateľ malého zdroja: ............................................................................
(adresa)

Telef. kontakt: .......................................................................................................
Identifikácia PO/FO: .............................................................................................
(IČO)

Bankové spojenie: .................................................................................................
(č. účtu, IBAN)

Dátum začatia prevádzky: ...........................................................
II. Údaje o malých zdrojoch
A. Stacionárne spaľovacie zariadenie s tepelným výkonom nižším alebo

Názov a typ: ..........................................................................................................
(kotla, krbovej vložky, pece a iné)

Príkon: ............................., výkon: ............................... (kW) ..................... počet (ks) ............
Druh paliva: ...........................................................................................................
Spotreba paliva: .....................................................................................................
(vždy za predchádzajúci kalendárny rok v t, m³)

Výška komína: ............................ m
Poznámka: .................................................................................................

B. Zariadenia technologických procesov

Kapacita výroby: ......................................................................................... (t/rok)
Spotreba základných surovín: ..................................................................... (t/rok)
Druh znečisťujúcej látky: ........................................................................................................
Hmotnostný tok zneč. látky: ...................................................................................................
Spôsob zistenia emisií (meranie výpočet: ...............................................................................

C. Skládky palív, surovín, produktov, odpadov a pod.

Druh činnosti: ........................................................................................................................
Druh skladovanej látky: ........................................................................................................
Množstvo látky: ................................................................................ (v t, v m³, t/rok)
Veľkosť manipulačnej plochy: .......................................................... (v m²)

Oznámenie vyhotovil: ....................................................... Podpis: ................................
Za správnosť zodpovedá: .................................................. Podpis: ................................

