Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach, na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade
s § 6 odsek 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov ( zákon o ovzduší) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žemberovce č.2/2017
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

§1
Úvodné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje náležitosti oznámenia, podrobnosti vo
veciach poplatku, vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia , na ktorých
prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia a poplatková povinnosť PO a FO –
podnikateľov, na území obce Žemberovce.
§2
Náležitosti oznámenia
Vzor oznámenia tvorí prílohu č. 1 tohto VZN, v prípade, že bude oznámenie podané
na inom tlačive,musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v prílohe.
§3
Podrobnosti vo veciach poplatku
1. Poplatok sa určuje ako súčet paušálneho poplatku a poplatku vypočítaného podľa výšky
spotreby paliva v zmysle ods.3, najviac však do výšky 663,87 eur.
2. Paušálnym poplatkom 10,00 eur sa spoplatňuje každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
3. Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom
nižším ako 0,3 MW je 10,00 eur, 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) 5.000 m3 zemného plynu.
Pri vyššej spotrebe paliva bude poplatok určený ako násobok 10,00 eur a podielu skutočnej
spotreby k spotrebe podľa písm.a), b), c) a d).
4. Poplatok prevádzkovateľov malých zdrojov neuvedených a nezaraditeľných podľa § 6
ods. 3 sa vyrúbi za obdobie kalendárneho roka paušálnou sumou od 10,00 eur do 663,87 eur
úmerne podľa množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok, alebo spotreby
množstva látky z ktorej znečisťujúce látky vznikajú.
5. 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, než došlo k zániku malého zdroja. Za týmto účelom oznámi zánik malého zdroja
do 15 dní na Obecný úrad Žemberovce, vrátane údajov podľa prílohy č. 1 tohto VZN.
6. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci Žemberovce.

§4
Vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia , na ktorých
prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia a poplatková povinnosť
a) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje obec
b) malé zdroje znečisťovania ovzdušia školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec
c) malé zdroje znečisťovania ovzdušia sociálnych a charitatívnych organizácií
d) malé zdroje znečisťovania ovzdušia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným
príkonom nižším ako 0,3 MW, ktoré prevádzkujú fyzické osoby, pokiaľ sa takýto zdroj
nevyužíva na výkon podnikateľskej činnosti.
§5
Záverečné ustanovenia
1. VZN obce Žemberovce č.2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v
Žemberovciach dňa 07. 09. 2017 a nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce č.2/2017
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Žemberovce č.3/2012 v plnom rozsahu.

Ing. Ján K a l m a n
Starosta obce

Toto VZN bolo vyvesené dňa 8.9.2017

Príloha č.1
Oznámenie
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok ...................
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 2 písm. f) zákona č. 137/2010
Z.z. o ovzduší a podľa § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších
predpisov oznamuje Obecnému úradu v Žemberovciach nasledovné údaje:
I. Všeobecné údaje
Názov zdroja (prevádzky): .......................................................................................................
Adresa zdroja: ..........................................................................................................................
Prevádzkovateľ malého zdroja: ................................................................................................
(adresa)
Telef.-mob.kontakt: .............................................................
Identifikácia PO/FO: .................................................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................................................
(č.účtu IBAN)
Dátum začatia prevádzky: ..............................................................
II.Údaje o malých zdrojoch
A. Stacionárne spaľovacie zariadenie s tepel. príkonom nižším ako 0,3 MW, t.j. do 300kW.
Názov a typ: ...........................................................................................................................
(kotla, krbovej vložky, pece, iné)
Príkon: ..............................., výkon: .......................... (kW)............... počet (ks)
Druh paliva: ...............................................................
Spotreba paliva: .............................................................................
(vždy za predchádz.kalend.rok v t, m³)
B. Zariadenia technologických procesov
Kapacita výroby: ....................................................................... (t/rok)
Spotreba základných surovín: ................................................... (t/rok)
Druh znečisťujúcej látky: ......................................................................................
Hmotnostný tok zneč.látky: ...................................................................................
Spôsob zistenia emisií: (meranie, výpočet) ...........................................................
C. Skládky palív, surovín, produktov, odpadov a pod.
Druh činnosti: ....................................................................................................
Druh skladovanej látky: ......................................................................................
Množstvo látky: ......................................................... (v t, v m³, t/rok)
Veľkosť manipulačnej plochy: ..................................... (v m²)
Oznámenie vyhotovil: ................................................Podpis: ...........................
Za správnosť zodpovedá: ..........................................Podpis:

