VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DOLNÝ KUBÍN Č. 8/2017
O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

Mesto Dolný Kubín v zmysle v zmysle§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 2 ods. 2 a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný Kubín č. 8/2017 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje náležitosti oznámenia
podľa článku 2 tohto VZN a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého
zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“) na území mesta Dolný Kubín (ďalej
len „mesto“) vrátane vyčlenenia malých zdrojov, ktorým poplatok nebude vyrubovať a
vyčlenenia malých zdrojov, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje ustanovenie článku 2
tohto VZN.

Článok 2
Povinnosti prevádzkovateľa
(1)

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu za
každý malý zdroj 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 o druhu a kvalitatívnych
ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja a o druhu a
účinnosti odlučovacích zariadení.

(2)

Pôvodný prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť do 15 dní od zániku
malého zdroja alebo vykonania zmeny v malom zdroji alebo zmeny prevádzkovateľa
malého zdroja mestu tieto informácie a dátum ich vykonania.
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(3)

Prevádzkovateľ malého zdroja je v oznámení v zmysle článku 2 ods. 1 a 2 tohto VZN
povinný uviesť najmä:
a)

označenie prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, označenie prevádzky –
názov a sídlo, dátum zahájenia prevádzky),

b) charakteristiku malého zdroja
1.

pri technologických celkoch: druh výroby alebo činnosti, kapacita výroby
(t/rok), druh a spotrebu surovín (t/rok), druh prchavých látok emitovaných do
ovzdušia, druh a spotrebu náterových hmôt (t/rok), druh a účinnosť
odlučovacích zariadení,

2.

pri skládke odpadov a surovín: druh skládky, druh skladovaného odpadu,
množstvo uloženého odpadu za uplynulý rok (t/rok), rozlohu prevádzkovej
plochy (m2).

(4)

Oznamovacia povinnosť v zmysle článku 2 ods. 1 a 2 tohto VZN sa nevzťahuje na
prevádzkovateľov malých zdrojov, ktorými je mesto alebo ním zriadené alebo
založené organizácie.

Článok 3
Nevyrubovanie poplatku
Mesto vyčleňuje tieto malé zdroje, ktorým poplatok nevyrubuje:
a)

malé zdroje, ktorých prevádzkovateľom je mesto alebo ním zriadené alebo založené
organizácie,

b) malé zdroje, ktorými sú čerpacie stanice pohonných hmôt (nafta a LPG),
c) malé zdroje, ktorých spotreba zemného plynu nepresiahne 25 000 m3/rok.

Článok 4
Výška poplatku
(1)

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou na základe oznámených údajov úmerne k množstvu a škodlivosti
vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých
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znečisťujúce látky vznikajú. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva
zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území mesta.
(2)

Poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.

(3)

Sadzby poplatkov za prevádzkovanie malých zdrojov na území mesta sú:

Palivo – energetický priemysel:
1. Zemný plyn a iné plynné palivá
Spotreba zemného plynu (m3/rok)
nad 25 000 m3
2. Tuhé palivá a vykurovací olej
Spotreba paliva (t/rok)
hnedé uhlie
čierne uhlie, koks, brikety, ťažký vykurovací
olej
drevo, drevené brikety, štiepky, pelety, ľahký
vykurovací olej
nafta

Poplatok (EUR)
4,00

Poplatok (EUR/tona)
4,00
3,00
2,00
1,50

Čerpacie stanice pohonných hmôt (benzín) podľa projektovaného ročného obratu alebo
skutočného ročného obratu do 100 m3/rok:
Čerpacie stanice pohonných hmôt (benzín)
Poplatok (EUR)
Paušálny poplatok
6,00
Technológie, pri ktorých sa do ovzdušia emitujú prchavé organické látky – nanášanie
náterov na povrchy, lakovanie, odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, nanášanie
lepidiel, polygrafia, s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,6 t/rok
do:
Technológie, pri ktorých sa do ovzdušia
Poplatok (EUR)
emitujú prchavé organické látky
Paušálny poplatok
25,00
Spracovanie – pílenie dreva:
Spracovanie dreva (m3/rok)
od
100
m3
spracovaného
dreva
v technologickom zariadení s odsávaním
pilín
od
100
m3
spracovaného
dreva
v technologickom zariadení bez odsávania
pilín

Poplatok (EUR/m3)
5,00

8,50

Ostatné technológie
Ostatné malé zdroje, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa vyššie uvedeného
sadzobníka poplatkov, sa výška poplatku určí individuálne podľa druhu danej technológie a
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vplyvu na znečisťovanie ovzdušia, najviac do 663,87 EUR pre každý zdroj na príslušný
kalendárny rok podľa údajov za predchádzajúci rok.
(4)

Poplatková povinnosť nevzniká, ak ide o malé zdroje, ktorým mesto poplatok v zmysle
článku 3 tohto VZN nevyrubuje. Mesto konania zastaví, ak zistí, že poplatková
povinnosť nevzniká, rozhodnutie o zastavení konania sa v takomto prípade iba vyznačí
v spise. Proti rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno odvolať.

Článok 5
Vyrubenie poplatku
O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá
prevádzkuje malý zdroj rozhoduje v prenesenom výkone štátnej správy mesto.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
(1)

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný Kubín č. 78/2003 o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín č. 55/2003 zo dňa
04.09.2003.

(2)

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018

V Dolnom Kubíne dňa .................

Mgr. Roman Matejov
primátor Mesta Dolný Kubín

VZN 8/2017

Strana 4 z 4

