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dňa:
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Obec Tvrdošovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „zákon“) sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TVRDOŠOVCE
číslo 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
Článok 1
Účel nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“ ) ustanovuje
poplatkov a s tým súvisiace podrobnosti.

náležitosti

Článok 2
Zánik zdroja
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť zánik malého zdroja obci do 15 dní od zániku malého
zdroja a zároveň zaplatiť alikvotnú čiastku poplatku za obdobie roka v ktorom bol malý zdroj
prevádzkovaný.1)
Článok 3
Výška poplatku
1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do výšky 663,87 eur úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených
znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
2) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci.
3) Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja na spaľovanie palív s tepelným výkonom
nižším ako 0,3 MW sa skladá z paušálneho poplatku v sume 5,00 eur bez ohľadu na spotrebu
paliva a poplatku 5,00 eur, ak v ňom za obdobie uplynulého roka spálil:
a) do 0,75 t hnedého uhlia, alebo
b) do 1,25 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja, alebo
c) do 2,00 t ľahkého vykurovacieho oleja, alebo
d) do 2,5 t nafty, alebo
e) 10000 m3 zemného plynu
f) drevo 7 000 m3.
1) § 9 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

-1-

4) Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je paušálny poplatok a násobok 5,00 eur a podielu
skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v odst. 3, písm. a), b), c), d), e) a f) najviac však do
663,87 eur.
5) Poplatková a oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na:
a) malé zdroje, ktoré prevádzkuje obec,
b) malé zdroje školských a predškolských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec,
c) malé zdroje znečisťovania ovzdušia sociálnych a charitatívnych organizácií.2)
Článok 4
Spôsob platenia poplatku
1) Obec preskúma údaje v oznámení a vydá rozhodnutie o určení výšky poplatku.
2) Poplatok je splatný do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o výške poplatku.
Článok 5
Spoločné ustanovenie
1) Poplatok je príjmom rozpočtu obce. Použitie poplatku je účelovo viazané na ochranu
životného prostredia obce a na zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy ochrany ovzdušia
prenesených na obec.
Článok 6
Záverečné ustanovenie
1) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Tvrdošovce č. 3/2016 o poplatkoch
za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi schválené uznesením OZ č. 13/26042016 písm. A bod
3.
2) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach dňa 24.10.2017
uznesením č.
3)Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2018.

Ing. Marián Tóth
starosta obce

2) § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
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