Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové

VZN vyvesené na úradnej tabuli v meste Vrbové, dňa: 11.10.2017
VZN bolo prerokované a schválené v MsZ dňa: 26.10.2017
VZN bolo po schválení vyvesené na úradnej tabuli v meste dňa: 27.10.2017
VZN schválené nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2018

Mesto Vrbové na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov

v y d á v a
pre územie mesta Vrbové

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 8/2017

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
na území mesta Vrbové
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§1
Predmet nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje výšku poplatku
za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej
len poplatok) v zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších zmien a doplnkov.
§2
Povinnosti niektorých prevádzkovateľov
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len MZZO)
sa vzťahuje na právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby, ktoré prevádzkujú MZZO
na území mesta Vrbové.
§3
1.) Poplatok sa nevyrubuje
a oznamovacia povinnosť
sa
nevzťahuje
na prevádzkovateľov MZZO umiestnených:
- v bytoch a rodinných domoch, v stavbách určených na individuálnu rekreáciu, pokiaľ
sa tieto zdroje neužívajú na podnikanie;
- v objektoch, ktoré prevádzkuje mesto Vrbové;
- v predškolských, školských, sociálnych zariadeniach.
2.) Poplatok sa nevyrubuje a oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na všetky druhy
krbov bez ohľadu na ich umiestnenie.

§4
Oznamovacia povinnosť
Oznámenie prevádzkovateľa MZZO musí obsahovať tieto údaje:
-

názov a sídlo prevádzkovateľa MZZO;
umiestnenie MZZO;
údaje o MZZO – množstvo spotrebovaného paliva za uplynulý rok, výkon zdroja.
(príloha č. 1)
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§5
Výška poplatku
1.) Mesto preskúma údaje uvedené v oznámení a vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný
poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za predchádzajúci rok a ďalšie podmienky
týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
2.) Výška poplatku pre prevádzkovateľa malého zdroja sa stanovuje nasledovne:
a) pre stacionárne spaľovacie zariadenie podľa tabuľky:
Poplatok

Spotreba paliva (t/rok)

(€/tonu)

Hnedé uhlie, brikety

10,0

Čierne uhlie, koks

6,0

Palivové drevo, drevo

3,0

Vykurovací olej

7,0

Drevené peletky, biomasa

3,0

Zemný plyn

2,0 € /10.000m3/

b) pre ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov
znečisťovania ovzdušia ( nad 50 MW ) a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia
(0,3 MW - 50 MW)
15 eur;
c) pre skládky palív, surovín, produktov, odpadov, pre plochy, na ktorých sa vykonávajú
práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, pre iné stavby, zariadenia
a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie
15 eur;
d) výšku poplatku každoročne aktualizuje a schvaľuje mestské zastupiteľstvo. V prípade,
že nebude výška poplatku na nasledujúci rok schválená do konca kalendárneho roka,
ostáva v platnosti výška poplatku z predchádzajúceho roka.
3.) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov
za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta.
4.) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja povinný zaplatiť
do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku.
5.) Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu mesta.
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§6
Kontrolná činnosť
Kontrolu plnenia tohto VZN priebežne vykonávajú poslanci mestského zastupiteľstva,
členovia komisie mestského zastupiteľstva, hlavný kontrolór mesta, poverení pracovníci
útvaru územného rozvoja a životného prostredia, iné osoby poverené primátorom mesta.

§7
Zrušovacie a záverečné ustanovenie
1.) Na tomto všeobecne záväznom nariadení Mesta Vrbové sa uznieslo mestské
zastupiteľstvo vo Vrbovom č. uznesenia 141/X/2017 zo dňa 26.10.2017. Platnosť
nadobúda vyvesením na úradnej tabuli MsÚ po dobu 15 dní a účinnosť dňom
01.01.2018.
2.) Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť
Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2012 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Vrbové schválené MsZ dňa 15.11.2012
Uznesením č. 82/XI/2012.
3.) Všetky zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia podliehajú schváleniu
mestského zastupiteľstva vo Vrbovom.
4.) V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje primátor
mesta.
5.) Návrh tohto VZN č. 8/2017 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Vrbové 15 dní
pred rokovaním MsZ, na uplatnenie pripomienok k návrhu dňa 11.10.2017.

Vo Vrbovom dňa 27.10.2017

Dott. Mgr. Ema Maggiová
primátorka mesta
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Príloha č. 1 :
OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania
I.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1. Názov a sídlo organizácie ( právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie):
IČO:
2. Zoznam všetkých prevádzok na území mesta, ktoré organizácia prevádzkuje:
názov – sídlo:

II.

-

druh činnosti :

-

spôsob vykurovania ( plyn, tuhé palivo.....):

ÚDAJE O ZDROJI ZNEČISŤOVANIA
1. Stacionárne spaľovacie zariadenie s tepelným príkonom nižším ako 300 kW:
Uviesť všetky zdroje znečistenia s údajmi:
Typ spotrebiča :
-

Príkon spotrebiča (kW):

-

Druh paliva:

-

Spotreba paliva (t/rok, m3 /rok)

2. Prevádzkovanie skládky palív, surovín, produktov, odpadov a zachytených exhalátov, plôch
na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iných
stavieb, zariadení a činností výrazne znečisťujúcich ovzdušie (napr. manipulácia s uhlím,
obilím, sypkými materiálmi - vápno, cement a pod.):
-

Druh vykonávanej činnosti:
Druh manipulovanej, alebo skladovanej látky:
Množstvo manipulovanej, skladovej látky (t/rok):
Veľkosť manipulačnej plochy:

Dátum:
Vyhotovil:
Zodpovedný:
Telefón:

Podpis:
Podpis:
Razítko:

Údaje je potrebné nahlasovať každoročne do 15.2. nasledujúceho roka za rok predchádzajúci.
V prípade nedodržania uvedených podmienok mesto Vrbové podľa §8, ods.3)
Zák. č. 401/1998 uloží pokutu do 663,88 € (20 000.-Sk).
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