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Obecné zastupiteľstvo v Smrdákoch, podľa § 4 ods. 3 a § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.
137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákonom č. 401/1998 Z.z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Smrdáky č. 5/2019 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Smrdáky

Čl. 1
Základné ustanovene
Toto všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenie“) určuje základné povinnosti
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území Obce Smrdáky a určuje
výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
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Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“) sú:
a/ technologické celky, obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so
súhrnným tepelným príkonom do 0,3 M (do 300 kW),
b/ ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých
zdrojov
znečisťovania ovzdušia /nad 50 MW/ a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia /0,3
MW- do 50 MW/,
c/ plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie
ovzdušia,
d/ skládky palív, surovín, produktov a odpadov,
e/stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého
zdroja znečistenia alebo stredného zdroja znečistenia.
2. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať malý zdroj znečistenia
ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ“).
3. Platcom poplatku podľa tohto nariadenia za znečistenie ovzdušia (ďalej len
„poplatok“) je právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie.
Čl. 3
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je povinný:
a) každoročne do 15. februára oznámiť obci za každý malý zdroj údaje potrebné na
zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za
uplynulý rok,
b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) v súlade
s rozhodnutím vydaným obcou,
c) plniť ustanovenia § 16 zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o ovzduší)
2. Prevádzkovateľ je povinný uviesť v oznámení meno, adresu, IČO prevádzkovateľa
a údaje potrebné pre výpočet výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia:
a) pri prevádzke energetických zdrojov (kotolne) oznámiť:
- umiestnenie zdroja
- názov zdroja, typu a počet kotlov, tepelné príkony kotlov v MW
- druh používaného paliva a jeho spotreba v predchádzajúcom roku.
b) pri prevádzke skládok prašných materiálov oznámiť:
- umiestnenie zdroja
- názov zdroja, jeho veľkosť v m2
- priemerné množstvo prašného materiálu na skládke počas roka v t.
c) pri prevádzke iných technologických celkov oznámiť: (napr. spracovanie dreva )
- umiestnenie zdroja.
- názov zdroja, množstvo spotrebovaného materiálu v t alebo v m2.
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3. Povinnosť platiť poplatok a oznamovať údaje sa nevzťahuje na:
a) fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje s tepelným výkonom do 50 kW, pokiaľ nie
sú pravidelne používané na výkon podnikateľskej činnosti,
b) malý zdroj prevádzkovaný obcou Smrdáky
c) malý zdroj prevádzkovaný predškolským, školským zariadením a školami,
d) objekty v správe cirkvi,
e) na všetky druhy krbov a to aj v podnikateľských objektoch.
Čl. 4
Výška poplatku
1. Poplatok pre každý malý zdroj sa určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky
663,87 eur na základe oznámenia podľa § 3 ods.1 písm. úmerne k množstvu
a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok, k spotrebe paliva a surovín alebo
prevádzkových
plôch
skládok,
z ktorých
znečisťujúce
látky
vznikli
v predchádzajúcom roku. Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území obce.
2. Pre prevádzkovateľov zariadení na spaľovanie palív malý zdroj :
a) výška poplatku 5 EUR za 1 tonu spotrebovaného uhlia/ rok, ľahkého
vykurovacieho oleja, nafty alebo drevnej hmoty,
b) výška poplatku 4 EUR za 10 000 m3/ rok spotrebovaného zemného plynu
c výška poplatku 8 EUR nad 10 001 m3 / rok spotrebovaného zemného plynu
3. Poplatok prevádzkovateľa skládok odpadu a surovín s prevádzkovou plochou 100 m²
a viac je
a) 4 EUR za každých 100m² prevádzkovej plochy pri skládkach iných, ako
nebezpečných odpadov a
b) 6 EUR za každých 100m2 prevádzkovej plochy pri skládkach nebezpečných
odpadov
4. Poplatok prevádzkovateľa technologických celkov a zariadení so spotrebou
prchavých látok a náterových hmôt 100 kg a viac je 0,033 eura za každý spotrebovaný
kilogram v predchádzajúcom roku.
Poplatok prevádzkovateľa technologických celkov – čistiarne odpadových vôd
s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov- ČOV
menej ako 5000 ekvivalentných obyvateľov - 50 EUR/rok
5. Pre prevádzkovateľa chovu hospodárskych zvierat je ročný poplatok
a) pri chove hovädzieho dobytka nad 100 ks – 50 EUR,
b) pri chove hydiny nad 1500 ks – 50 EUR.
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Čl. 5
Vyrubenie poplatku
1. Poplatok vyrubí obec na základe rozhodnutia. Ročný poplatok prevádzkovateľa
malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje
znečisťovania ovzdušia v obci.
2. Poplatok je splatný do 15 dní po doručení rozhodnutia o výške poplatku.
3. Poplatok je príjmom rozpočtu obce.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolným orgánom ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia na
území obce Smrdáky je starostka obce, poslanci obecného zastupiteľstva a kontrolór obce.
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Smrdáky o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Smrdáky schválilo Obecné
zastupiteľstvo obce Smrdáky na svojom zasadnutí dňa 12.12. 2018 uznesením číslo 40/2018
a týmto sa ruší VZN 5/2018 zo dňa 14.12.2017.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho zverejnení
na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.

Ingrid Tripšanská
starostka obce

Vyvesené dňa 14.12.2018
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