OBEC BALOŇ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Baloň
č.10/2009 O POPLATKOCH ZA
PREVÁDZKOVANIE MALÝCH ZDROJOV
ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

Nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010

Obecné zastupiteľstvo obce Baloň podľa § 3 ods.3 písm. b) zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 2 ods. 2 a podľa ust. § 6 ods. 5
zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov (zákon o ovzduší) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje pojmy, povinnosti prevádzkovateľov malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Baloň a určuje výšku poplatku za
znečisťovanie ovzdušia.
§2
Pojmy
(1) Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú technologické objekty obsahujúce stacionárne
zariadenia na spaľovanie palív s tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW, zariadenia
technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných zdrojov
znečisťovania, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia, skládky palív, surovín produktov, odpadov a zachytených exhalátov a iné stavby,
zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.
(2) Prevádzkovateľom malého zdroja podľa tohto nariadenia sa rozumie právnická osoba
alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie.
§3
Náležitosti a lehoty oznamovacej povinnosti prevádzkovateľov malého zdroja
znečisťovania ovzdušia (ďalej MZZO)
(1) Prevádzkovateľ MZZO je povinný :
a) oznámiť každoročne do 15. februára Obecnému úradu Baloň údaje potrebné na
zistenie škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. Vzor
oznámenia je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia,
b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia,
c) umožniť povereným pracovníkom Obecného úradu Baloň kontrolu MZZO a
poskytnúť všetky potrebné údaje o jeho prevádzkovaní.
(2) Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na
a) fyzické osoby prevádzkujúce MZZO s tepelným výkonom do 50 kW, pokiaľ nie sú
pravidelne používané na výkon podnikateľskej činnosti,
b) fyzické osoby prevádzkujúce MZZO, v ktorých sa ročne spáli menej paliva ako je
uvedené v § 4 ods.1.
§4
Výška poplatku
(1) Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív s tepelným výkonom
nižším ako 0,3 MW je 10,- €, ak v ňom za obdobie uplynulého roka spálil
a./ 0,75 t hnedého uhlia, alebo
b./ 1,25 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja, alebo
c./ 2,00 t ľahkého vykurovacieho oleja, alebo
d./ 5,00 t nafty, alebo
e./ 40 000 m3 zemného plynu.
(2) Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 10,- € a podielu skutočnej spotreby
k spotrebe uvedenej v odseku 1, najviac však 663,50 €.
(3) Výška poplatku prevádzkovateľa MZZO neuvedených v odseku 1 sa vyrubuje za obdobie
kalendárneho roka paušálnou sumou od 10,- € do 663,50 € úmerne podľa množstva a

škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok alebo spotreby množstva látky, z ktorej
znečisťujúce látky vznikajú.
§5
Vyrubenie poplatku
(1) Poplatok vyrubí starosta obce.
(2) Poplatok je splatný do 15 dní po doručení rozhodnutia o výške poplatku.
§6
Pokuty
(1) Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3 ods.1 uloží starosta obce prevádzkovateľovi
MZZO pokutu do 663,50 €.
(2) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec o porušení
povinnosti dozvedela, najneskôr však do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.
§7
Spoločné ustanovenia
(1) Pri zániku MZZO 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 obecnému úradu, vrátane údajov podľa prílohy č. 1 tohto nariadenia.
(2) Poplatok je príjmom rozpočtu obce Baloň. Použitie poplatku je účelovo viazané na
ochranu životného prostredia mesta a na zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy ochrany
ovzdušia, prenesených na obec Baloň.
(3) Pokuty sú príjmom rozpočtu obce Baloň.
§8
Účinnosť
Toto nariadenie schválilo dňa 15.12.2009 Obecné zastupiteľstvo v Baloni , uznesenie č.
20/2009-B/5 a nadobúda právoplatnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, t.j.
01.01.2010.

Frigyes Matus
starosta obce

Vyvessené: 16.12.2009.
Zvesené:
31.12.2009

Oznámenie
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku
za znečisťovanie ovzdušia
na rok 2010
podľa skutočnosti roka 2009)

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia oznamuje podľa § 6 ods.4 zákona
NR SR č. 401/1998 Z.Z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov obce Baloň tieto údaje:
Všeobecné údaje:
Adresa zdroja:
Prevádzkovateľ zdroja /adresa/:
Identifikácia:
Dátum zahájenia prevádzky :
Malý zdroj – názov technológie, výroby, činnosti :
Údaje o malých zdrojoch :
1. Tepelné zdroje spaľujúce zemný plyn, resp. propánbután alebo ekologické kotly
s pyrolytickým spaľovaním dreva s menovitým príkonom nižším ako 300 kW –/ resp.
výkonom nižším ako 270 kW/
Typ kotla :
Príkon / alebo výkon/:
Druh paliva:
Výška komína:
2. Tepelné zdroje spaľujúce drevo, uhlie, ľahký vykurovací olej, ťažký vykurovací olej,
opotrebované motorové oleje, naftu s menovitým príkonom nižsím ako 300 kW /resp. výkonom nižším ako 270 kW/
Typ kotla:
Príkon / alebo výkon/ :
Druh paliva:
Výška komína :
3. Technologické zdroje, / napr. výroby keramiky, výroba betónu, malty, výroba
náterových látok, tlač. lepidiel, čerpacie stanice PH s obratom do 100m/r, čistiarne
odpadových vôd, kompostáreň, skládky palív, surovín/
Druh znečisťujúcich látok:
Kapacita výroby, resp. spotreba org. rozpúšťadiel, obrat, počet /t/rok, m3/rok,
m3/deň, ks/ :
Druh manipulovanej, skladovanej látky :
Množstvo manipulovanej, skladovanej látky -t /rok

Oznámenie vyhotovil:
Za správnosť zodpovedá:
Dátum:

Podpis:

Telefón:
Podpis a pečiatka :

