Obec Nitrianske Rudno

Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 1/2016
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
na území obce Nitrianske Rudno

Nitrianske Rudno
2016

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Rudno sa v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 ods. 2 a § 6 ods. 5 zákonom
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
uznieslo na tomto
Všeobecne záväznom nariadení
č. 1/2016
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území
obce Nitrianske Rudno
Článok 1
Predmet nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje náležitosti oznámenia prevádzkovateľov
malého zdroja znečisťovania ovzdušia, podrobnosti vo veciach poplatku a výšku poplatku
prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia vrátane vyčlenenia malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok nebude vyrubovať.
Článok 2
Základné pojmy
1. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v obci Nitrianske Rudno (ďalej len „obec“) sú
 stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s menovitým tepelným príkonom nižším
ako 0,3 MW, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania
ovzdušia,
2. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo
prevádzkovať a riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.
Článok 3
Poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
1. Poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania (ďalej len „poplatok“)
za podmienok a vo výške ustanovených v tomto nariadení platia právnické osoby, fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia.
2. O výške poplatku rozhoduje obec.
3. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce.
4. Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na
a) obec,
b) právnické osoby zriadené alebo založené obcou,
Článok 4
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
1. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára
obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia za uplynulý kalendárny rok
a) druh palív a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú,
b) množstvo spotrebovaných palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

Článok 5
Výška poplatkov
1. Pevné palivo
 drevo, drevná hmota, hnedé uhlie, čierne uhlie, koks) - 3,30 eura za každých aj začatých
1 000 kg.
2. Kvapalné palivo
 nafta – 2,30 eura za každých aj začatých 1000 litrov,
 vykurovacie oleje – 1,60 eura za každých aj začatých 1000 litrov.
3. Plynné palivo
 zemný plyn - 0,33 eura za každých aj začatých 1000 m3.
Článok 6
Vyrubenie a platenie poplatku
1. Obec vydá rozhodnutie na základe údajov uvedených v oznámení, v ktorom určí ročný
poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom
roku, výšku a termíny splátky poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej
povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci.
3. Poplatky sú príjmom rozpočtu obce.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecného
zastupiteľstva obce Nitrianske Rudno.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyhlásenia.

Robert Štrbák
starosta obce
Zverejnené:
Schválené:
Vyhlásené:

11. 1. 2016
25.1. 2016
26. 1. 2016

Hlásenie
za rok ………
o množstve vypustených znečisťujúcich látok do ovzdušia v zmysle VZN č. 1/2016 o
ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na
území obce Nitrianske Rudno, v súlade so zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a zákonom č.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia:
(uviesť meno a adresu, resp. obchodný názov a sídlo)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Druh zdroja
(napr. plynová kotolňa, kotolňa na tuhé palivo a pod. a miesto, kde sa nachádzajú)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Druh a množstvo spotrebovaných látok, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú: /
(uviesť druh látky napr. zemný plyn, nafta, ľahký vykurovací olej a pod. v m3, litroch alebo
tonách)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

V........................................, dňa ..............................

…………………………………..
Meno a podpis oprávnenej osoby
(pečiatka)

