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Mestské zastupiteľstvo v Gbeloch podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 5 zákona SNR č. 401/1998 Z.z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní
tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje náležitosti oznámenia podľa
§ 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ
malého zdroja“).
2. Určuje vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania, za ktoré sa poplatok za znečisťovanie
ovzdušia nebude vyrubovať a vyčleňuje malé zdroje znečisťovania, na ktorých
prevádzkovateľov sa nebude vzťahovať ustanovenie § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
3. Určuje výšku, splatnosť a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malého
zdroja znečisťovania a spôsob úhrady poplatku prevádzkovateľmi malého zdroja na území
mesta Gbely.
Čl. 2
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia
1. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný:
a) oznámiť každoročne do 15. februára príslušného kalendárneho roka mestu Gbely 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 druh paliva
a surovín, počet prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia,1
b) predložiť tlačivo „Oznámenie údajov pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie
ovzdušia“, ktorým prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania plní povinnosť podľa
čl. 2 ods. 1 písm. a) tohto VZN, tvorí prílohu č. 1 tohto VZN; oznámenie je možné
podať aj elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy
www.slovensko.sk alebo emailom na adresu sekretariat@gbely.sk .
2.

1

Od povinnosti uvedenej v ods. 1 písm. a) tohto článku sú oslobodené:
a) fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ak sa takýto zdroj
pravidelne nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti,

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

b) fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré pri svojej podnikateľskej činnosti
prevádzkujú tepelné zdroje spaľujúce zemný plyn, pričom ročná spotreba plynu je do
10 000 m3.
Čl. 3
Poplatková povinnosť a výška poplatku
1. Za znečisťovanie ovzdušia sú povinní prevádzkovatelia malého zdroja platiť poplatky,
a to podľa spotreby palív a surovín alebo podľa druhu malého zdroja znečisťovania.
2. Pri zániku malého zdroja znečisťovania je prevádzkovateľ povinný zaplatiť poplatok
v pomernej výške zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie prevádzkovania
malého zdroja v kalendárnom roku, v ktorom k zániku malého zdroja znečisťovania došlo.
3.

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa na území mesta Gbely určuje v závislosti od
jeho veľkosti a škodlivosti vypúšťaných látok znečisťujúcich látok, najviac však do
výšky 663,87 €.

4.

Za týmto účelom je prevádzkovateľ povinný predkladať na mesto Gbely (Mestský úrad
v Gbeloch) údaje potrebné pre určenie výšky poplatku podľa prílohy č. 1 tohto VZN.

5. Výška poplatku pre jednotlivé malé zdroje znečisťovania je v prílohe č. 2 tohto VZN.
Čl. 4
Spôsob platenia poplatku
1. Mesto Gbely ako správca poplatku, rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej
osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania.
2. Správca poplatku preskúma údaje uvedené v oznámení prevádzkovateľa malého zdroja a
na základe spotreby palív a surovín alebo podľa druhu malého zdroja znečisťovania vydá
rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom
roku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého
zdroja znečisťovania.
3. Ročný poplatok pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje
znečisťovania ovzdušia v k.ú. mesta Gbely.
4. Poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.
5. Poplatok je splatný jednorázovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o výške poplatku prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania.
6. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu mesta Gbely.

Čl. 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák. SNR č.401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení
zmien a doplnkov a príslušnú vyhlášku, ktorou sa vykonáva zákon o ovzduší.
2. Ruší sa VZN č. 6/2011 O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovania ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania, ktoré bolo schválené MsZ dňa
12.12.2011 číslo uznesenia 150/2011.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Gbely vydalo Mestské zastupiteľstvo dňa
................. uznesením č. ............
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť dňom 15.06.2018.

V Gbeloch 30.04.2018

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Príloha č. 1
OZNÁMENIE ÚDAJOV
PRE URČENIE VÝŠKY POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
na rok ............ podľa skutočnosti roka .........
(§6 ods.4 zákona č. 401/1998 Z.z.)

Všeobecné údaje prevádzkovateľa znečisťovania ovzdušia
Adresa zdroja (ulica, číslo)
Prevádzkovateľ zdroja
(názov, adresa, IČO, fyzická
alebo právnická osoba)
Bankové spojenie
IBAN
Druh malého zdroja
znečistenia:
A) Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným výkonom nižším alebo
rovným 0,3MW uvedeného v bode 1 a 2 ďalej uvádza:
Kotol č. 1

Kotol č. 2

Kotol č. 3

Typ kotla
Výkon v kW
Druh paliva
Stav merača
k 31.12.
Spotreba paliva za
rok v m3, t
B) Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov podľa bodu 3 uvádza
Druh chovu
Počet zariadení
Kapacita chovu

C) Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a záchytných exhalátov,
plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobiť znečisťovanie ovzdušia a iné
stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie uvedené v bode 4 a 5
Druh skladovacej látky
Veľkosť manipulačnej plochy v m2
Rozloha skládky odpadov v m2
Výroba podľa bodu 4

Počet:

Sušiareň podľa bodu 5

Počet:

Oznámenie vyhotovil:

Podpis:

Telefón:
Predložené dňa:

Výška poplatku (vyplní mesto)
Stacionárne zariadenie pre spaľovanie palív (A)
Technologický zdroj (B)
Iné zariadenie a činnosti (C)
Poplatok spolu
Poplatok uložený rozhodnutím
Podpis

Vymedzenie malých zdrojov:
1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.
2. Priemyselná výroba a spracovanie kovov, ak súčasťou technológie je spaľovanie
paliva s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.
3. Chov hospodárskych zvierat projektovaný na kapacitu do 200 miest pre hovädzí
dobytok, do 500 miest pre ošípané, do 100 miest pre prasnice, do 5000 miest pre
hydinu, do 2000 miest pre ovce, do 300 miest pre kone, do 1500 miest pre kožušinové
zvieratá.
4. Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovanou kapacitou do 1 t
za hod.
5. Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovanou kapacitou
do 1 t produktu za hodinu.

Príloha č. 2
1. Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania na spaľovanie palív za 1
tonu spáleného:
a)
b)
c)
d)
e)

hnedého uhlia
10,00 €
čierneho uhlia
8,00 €
vykurovacieho oleja
7,00 €
nafty
6,00 €
dreva, drevených pelet, 5,00 €

maximálne však 663,87 € za rok.
2. Výška poplatku prevádzkovateľa skládky palív a odpadov sa stanovuje sumou 0,08 € za
každý 1 m2 plochy najviac však 663,87 € za rok.
3. Pri spotrebe zemného plynu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

od
0 - 10 000 m3 je oslobodený od poplatku a oznamovacej povinnosti
od 10 001 – 15 000 m3 poplatok
7,00 €
3
od 15 001 - 30 000 m poplatok
12,00 €
3
od 30 001 - 45 000 m poplatok
17,00 €
3
od 45 001 - 60 000 m poplatok
22,00 €
3
za každých začatých 15 000 m suma 5,00 € maximálne však 663,87 € za rok.

4. Za prevádzkovanie technologických zdrojov sú stanovené nasledovné poplatky:
a) jednotlivé chovy zvierat podľa prílohy č. 1 bodu 3 za každý chov ............. 15,00 €
b) výroba podľa prílohy č.1 bodu 4................................................................... 15,00 €
c) sušiarne podľa prílohy č. 1 bodu 5 ............................................................ 30,00 €

