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Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolta
č. 3/2019 o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania
ovzdušia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Kolte podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 401/1998 Z. z.“) v y d á v a toto
všeobecne záväzné nariadenie Obce Kolta č. 3/2019 o poplatku za prevádzkovanie
malého zdroja znečisťovania ovzdušia
§1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
a) náležitosti oznámenia prevádzkovateľov (ďalej len „prevádzkovateľ“) malého zdroja
znečisťovania ovzdušia
b) vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nevyrubuje
a na ktorých prevádzkovateľov sa oznamovacia povinnosť nevzťahuje,
c) výšku poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
§2
Náležitosti oznámenia
Prevádzkovateľ je povinný za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia v oznámení v lehote
podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. Z. ( t. j. každoročne do 15. februára) uviesť obci Kolta
spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikli za uplynulý kalendárny rok.
§3
Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nevyrubuje a na ktorých
prevádzkovateľov sa oznamovacia povinnosť nevzťahuje
Poplatková a oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na:
a) malé zdroje znečisťovania ovzdušia v rodinných domoch (fyzické osoby –
nepodnikatelia)
b) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje obec
c) malé zdroje znečisťovania ovzdušia školských a predškolských zariadení, ktorých
zriaďovateľom je obec
d) malé zdroje znečisťovania ovzdušia sociálnych a charitatívnych organizácií
§4
Výška poplatku

1) Poplatok prevádzkovateľa sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou
sumou najviac do výške 663,87 Eura na základe údajov oznámených podľa § 2 tohto
nariadenia, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo
k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
2) Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce.
3) Výška poplatku prevádzkovateľa na spaľovanie palív s tepelným výkonom nižším ako
0,3 MW pozostáva z paušálneho poplatku vo výške 10,00 Eur bez ohľadu na spotrebu
paliva, ak v ňom za obdobie uplynulého kalendárneho roka spálil:
a) do 0,5 t hnedého uhlia, alebo
b) do 0,75 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja, alebo
c) do 1 t ľahkého vykurovacieho oleja, alebo
d) do 2,5 t nafty,
e) do 15 000 m3 zemného plynu
f) do 12 000 m3 dreva
4) Poplatok pre fyzické osoby sa nevyrubuje za zdroj, v ktorom bolo v rozhodnom
období spálených do 10 000 m3 spotreby.
5) Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva, ako je uvedené v odseku 3, pozostáva
z paušálneho poplatku 10,00 Eur a násobku 3,00 Eur k podielu skutočnej spotreby
k spotrebe uvedenej v odseku 3, najviac do výšky 663,87 Eur.
6) Výška poplatkov pre:
- skládky odpadov – napr. tuhý komunálny odpad, stavebný odpad, suť,
- skládky palív, surovín, produktov a pod.
- technologické celky – plochy, stavby, zariadenia a činnosti znečisťovania ovzdušia
patriace do malých zdrojov
podľa plochy znečisťujúcej ovzdušie:
- do 100 m2
66,38 Eur
- do 500 m2
199,16 Eur
- do 1000 m2
331,93 Eur
- do 1500 m2
464,71 Eur
- do 2000 m2
531,10 Eur
- do 2500 m2
597,49 Eur
- nad 2500 m2
663,87 Eur
§5
Spôsob určenia poplatku
1) Obec preskúma údaje v oznámení a starosta obce vydá rozhodnutie o určení poplatku.
2) Poplatok je splatný do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení
poplatku.
§6
Spoločné ustanovenie
1) Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku
určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho
roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja. Za tým
účelom oznámi zánik malého zdroja do 15 dní obci.
2) Poplatok je príjmom rozpočtu obce.

§7
Záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo v Kolte toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo uznesením č.
04/10/2019 na svojom zasadnutí dňa 17.10.2019.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2020.
3) VZN je prístupné na Obecnom úrade v Kolte.

Ľubor Krnčan, v. r.
starosta obce

