VZN č. 2/2017

Obec Prašice v súlade s §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. , o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov a zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

v y d á va

Všeobecne záväzné nariadenie o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia na území obce Prašice a rekreačnej oblasti Duchonka.
Čl. 1
Účel nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje :
1. Náležitosti oznámenia údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania
ovzdušia (ďalej len MZZO).
2. vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok nebude obec Prašice
vyrubovať a vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých prevádzkovateľov
sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť.

Čl. 2
Oznamovacia a poplatková povinnosť
1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia, ktoré vzniká prevádzkovaním malého zdroja alebo
viacerých malých zdrojov, vyrubí obec Prašice na základe predloženého oznámenia o spotrebe
palív a surovín, ktoré predloží prevádzkovateľ malého zdroja. Vzor oznámenia tvorí prílohu
č.1 k VZN.
2. Povinnosti platiť poplatky za malé zdroje sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje na území obce na základe vydaného
rozhodnutia obcou Prašice.

Čl. 3
Vyčlenenie zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje poplatková povinnosť ani oznamovacia povinnosť.
1. Na malé zdroje, ktoré prevádzkuje obec Prašice.
2. Poplatková povinnosť ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov malých
zdrojov (lokálne kúrenisko), ktoré sú umiestnené v bytoch, obytných domoch, rodinných
domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na
podnikanie.

Čl. 4
Poplatok
1. Na určenie výšky poplatku za prevádzkovaný malý zdroj sa pre účely toho nariadenia použije
sadzobník poplatkov uvedený v prílohe č. 2.
2. Ostatné malé zdroje, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa sadzobníka poplatkov
uvedeného v Prílohe č., 2 je výška poplatku určovaná individuálne podľa druhu danej
technológie a vplyvu na znečisťovanie ovzdušia, a to paušálnou sumou do 663,87 Eur, pre
každý zdroj na kalendárny rok.
3. Ak je určený ročný poplatok za malý zdroj, alebo súčet poplatkov za všetky prevádzkované
zdroje nižší ako 4,00 Eur, poplatok sa nevyrubuje.
Čl. 5
Kontrola a sankcie
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb
vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Obce Prašice.
2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávanú poverení zamestnanci Obce Prašice.
Čl. 6
Spoločné ustanovenia
1. Poplatok je príjmom rozpočtu Obce Prašice
2. Pokuty a sankcie sú príjmom rozpočtu Obce Prašice
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach dňa
22.8. 2017 a schválilo ho uznesením č. 286/2017.
2. VZN č. 2/2017 nadobúda účinnosť dňa 1.1.2018.
3. Nadobudnutím účinnosti VZN č. 2/2017 za zrušuje a nahrádza VZN obce Prašice č. 3/2012.

Erika Nemešová
starostka obce

Príloha č. 1
OZNÁMENIE
údajom potrebných pre určenie výšky
poplatku za znečistenie ovzdušia na rok ….
(Podľa skutočnosti predchádzajúceho roku)-

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

Adresa zdroja
Prevádzkovateľ
Adresa prevádzkovateľa zdroja
IČO
Malý zdroj, názov technológie, výroby
Údaje o malých zdrojoch :

Typ kotla

Spotreba paliva za rok

Druh paliva

Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a
stredných zdrojov :
Výroba

Dátum :

Druh paliva

Kapacita výroby t/rok

pečiatka a podpis
oznamovateľa

Príloha č. 2

Sadzobník poplatkov za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi :
Stacionárne zariadenia na spaľovanie palív :
Druh paliva
zemný plyn

Spotreba paliva
do 5000 m³
od 5001 m³

Biomasa

Tuhé palivo

kvapalné palivo /vykurovacie oleje/

Poplatok
16,59 Eur
do 9999 m3

23,23 Eur

od 10000 m³ do 19999 m³

29,87 Eur

od 20000 m³

33,19 Eur

do

15 m³

26,55 Eur

nad

15 m³

33,19 Eur

do

20 m³

66,38 Eur

nad

20 m³

132,77 Eur

do 5 m³

33,19 Eur

nad 5 m³

49,79 Eur

Technologické procesy:
–

spracovanie dreva projektované na kapacitu do 20 m³ spracovanie dreva za deň / napr. píly,
výroba nábytku, výroba preglejok, výroba drevovláknitých a drevotrieskových dosák a iných
aglomerovaných materiálov / 9,95 Eur

–

lakovne s projektovanou spotrebou látok do 1 t ročne

19,91 Eur

