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PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Domaniža na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Domaniža o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „VZN“).
(2) VZN upravuje náležitosti oznámenia podľa osobitného predpisu1) a ďalšie podrobnosti vo
veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
(ďalej len „poplatok“) vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej
len „malý zdroj“), ktorým sa poplatok nebude vyrubovať a určuje výšku poplatku.
(3) Právna úprava základných ustanovení poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom znečisťovania ovzdušia je v zákone č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení zmien a doplnkov.
(4) Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) malým zdrojom stacionárny zdroj, ktorým je:
1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s
nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW,
2. ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a
stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého
zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný
zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom,
b) prevádzkovateľom malého zdroja - právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na
podnikanie, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.
§2
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja
(1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný
a) oznámiť každoročne do 15. februára Obci Domaniža (ďalej len „obci“) 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
kalendárny rok (ďalej len „hodnotené obdobie“) na tlačive „Oznámenie údajov
potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom“,
ktorého vzor je uvedený v prílohe, a to za každý malý zdroj osobitne,
b) platiť poplatok v súlade s rozhodnutím o výške poplatku podľa § 4 tohto nariadenia.
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§3
Výška poplatku
(1) Poplatok sa pre každý malý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky
663,87 eura na základe údajov oznámených podľa § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia
(ďalej len „skutočná spotreba“) úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených
znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú za podmienok ustanovených v tomto nariadení.
(2) Ročný poplatok za malý zdroj znečisťovania - stacionárne zariadenie na spaľovanie palív
- sa ustanovuje za 1 t, resp. 1 000 m3 (aj začaté z podielu skutočnej spotreby)
spáleného paliva za uplynulý rok nasledovne:
Druh paliva
Hnedé uhlie triedené
Hnedé uhlie prachové
Čierne uhlie triedené
Čierne uhlie prachové
Lignit
Koks
Brikety
Drevo, drevený odpad
Ťažký vykurovací olej
Stredný vykurovací olej
Ľahký vykurovací olej
Nafta

Poplatok za 1 tonu (v EUR)
2,98
3,15
2,15
2,82
3,48
1,82
2,82
1,82
3,48
3,15
2,82
1,16

Druh paliva
Zemný plyn

Paušálne za 1 zdroj
9,95

(3) Pre ostatné malé zdroje znečisťovania je výška poplatku určovaná individuálne podľa
druhu danej technológie a vplyvu na znečisťovanie ovzdušia, a to paušálnou sumou
do 663,87 € pre každý zdroj na kalendárny rok.
(4) Minimálnym poplatkom 9,95 EUR sa spoplatňuje každý malý zdroj znečistenia, ktorého
výška poplatku vypočítaná podľa ods. (3) tohto článku VZN je menšia ako 9,95 EUR.
§ 4
Vyčlenenie zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje oznamovacia a poplatková povinnosť
(1) Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje Obec Domaniža.
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(2) Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkujú základná škola a materská škola
zriadené Obcou Domaniža.
(3) Malé zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným výkonom do 50 kW, ktoré prevádzkujú
fyzické osoby, pokiaľ nie sú pravidelne používané na výkon podnikateľskej činnosti.
§5
Spoločné ustanovenia
(1) Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ malého zdroja povinný zaplatiť poplatok v
pomernej výške zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie prevádzkovania
malého zdroja v kalendárnom roku, v ktorom k zániku malého zdroja došlo.
Prevádzkovateľ malého zdroja oznámi zánik malého zdroja do 15 dní od jeho zániku
obci.
§6
Záverečné ustanovenia
(1) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Domaniži
č. 8/2016 zo dňa 4. 4. 2016 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli obce, t. z. 19. 4. 2016 .

František Matušík
starosta obce Domaniža
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Príloha č. 1
OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia
(podľa skutočnosti predchádzajúceho roka ............)
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia oznamuje v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov nasledovné údaje potrebné pre určenie
výšky poplatku:

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľ zdroja (názov a adresa):
Adresa zdroja (miesto, kde sa zdroj nachádza):
Identifikácia (IČO, fyzická osoba, právnická osoba):
Dátum zahájenia prevádzky:

II. ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH
A) Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW uvádza:
Typ kotla:

Výkon zdroja (kotla):

Druh paliva:

Spotreba paliva (m3 /rok, t/rok):

B) Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných
zdrojov uvádza:
Výroba (činnosť):

Kapacita výroby (t/rok):

Druh znečisťujúci látok:

Spotreba surovín (t/rok):

C) Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a plôch, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré
môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iné nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných zdrojov
uvádza:
Druh činnosti:

Druh manipulovanej látky:

Množstvo manipulovanej látky (t/rok, m3 /rok):

Veľkosť manipulačnej plochy ( m2 /rok):

Oznámenie vyhotovil:

Podpis:

Kontakt:

Dátum:

