Všeobecne záväzné nariadenie mesta Partizánske č. 4/2017
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h), § 6, § 11
ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 2 ods. 2, 6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení.
Článok 1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „nariadenie“) upravuje náležitosti oznámenia
prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia, podrobnosti vo veciach poplatku
prevádzkovateľa malého zdroja vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
ktorým sa poplatok nebude vyrubovať a vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na
ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť.
Článok 2
Náležitosti oznámenia
Tlačivo Oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia tvorí prílohu č. 1
tohto nariadenia.
Článok 3
Poplatok
1.Výška poplatku sa určí na základe predložených údajov a Sadzobníka ročného poplatku za
znečisťovanie ovzdušia, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia.
2. V prípade, že poplatok určený na základe bodu 1.tohto článku je nižší ako 10 €, bude poplatok
určený v sume 10 €.
Článok 4
Vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
1. Poplatok sa nebude vyrubovať a oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje pre
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré sú umiestnené v rodinných
domoch, v obytných domoch, v stavbách na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje
nevyužívajú na podnikanie.
2. Poplatok sa nebude vyrubovať prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia
zdravotníckych, školských, sociálnych a charitatívnych organizácií.
Článok 5
Zrušovacie ustanovenie
Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Partizánske č.
11/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení Aktualizácie č. 1.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné naradenie bolo prerokované a schválené na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Partizánskom dňa 24.10.2017, uznesením č. 543/X/2017 a účinnosť nadobúda
pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.,v.r.
primátor

Príloha č. 1 VZN 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Oznámenie
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok ...
/podľa skutočnosti roka ....../
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z.n.p. oznamuje mestu Partizánske nasledovné údaje potrebné
pre určenie výšky poplatku:
Všeobecné údaje
Prevádzkovateľ zdroja/-ov
IČO
Malý zdroj – názov
technológie, výroby1
Dátum zahájenia prevádzky
Dátum ukončenia prevádzky
Údaje o malých zdrojoch
A) Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším
ako 0,3 MW ďalej uvádza:
Adresa zdroja:
Typ kotla, (účinnosť):
Výkon/príkon:
Druh paliva:

Spotreba paliva:

Kvalitatívne ukazovatele paliva:

Druh a účinnosť odlučovacích zariadení:

Počet prevádzkových hodín:
Poznámka:
B) Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov (napr. nanášanie lepidiel, výroba obuvi) uvádza:
Kapacita výroby (t/rok):
Spotreba základných surovín
Surovina
Spotreba
(t/rok)

1

Počet prevádzkových hodín:
Kvalitatívne ukazovatele
surovín

spaľovacie zariadenie s príkonom nižším ako 0,3 MW, zariadenie technologických procesov

Druh znečisťujúcich látok:

Druh a účinnosť odlučovacích zariadení:

C) Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a zachytených exhalátov, plochy
na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iné stavby,
zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie (napr. manipulácia s uhlím, sypkými
materiálmi a pod.) uvádza:
Druh vykonávanej činnosti:

Druh manipulovanej skladovej látky:

Množstvo manipulovanej skladovej látky:

Veľkosť manipulovanej plochy:

Oznámenie vyhotovil:

Za správnosť zodpovedá:

Podpis:________________

Podpis:________________

Telefón / Fax:
Výška poplatku (vyplní mestský úrad)
Stacionárne zariadenie
pre spaľovanie palív (A)
Technologický zdroj (B)
Iné zariadenie a činnosť
(C)
Poplatok spolu:

Uložené rozhodnutím:

Zo dňa:

Podpis:_________________
Poznámka: Tlačivo je možné upraviť podľa potrieb prevádzkovateľa (napr. znásobiť tabuľku časti A pri väčšom množstve
stacionárnych zdrojov), prípadne doložiť samostatnú prílohu, pri zachovaní všetkých uvedených údajov.

Príloha č. 2 VZN 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Sadzobník ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia
I. Stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW
a) Spaľovanie tuhých palív / hnedé uhlie, čierne uhlie, lignit, koks, brikety – uhoľné,
biomasa – nekontaminované prírodné drevo mechanicky upravené podľa požiadaviek výrobcu
kotla, napr. kusové drevo, brikety, štiepka, pelety, slama, rákosie/.
-

hnedé uhlie
čierne uhlie
lignit
koks
brikety /uhoľné/
biomasa

2,66 €/ tonu /spálené za predchádzajúci rok/
2,32 €/tonu
1,99 €/tonu
1,66 €/tonu
1,99 €/tonu
0,33 €/tonu

b) Spaľovanie kvapalných palív / nafta, vykurovacie oleje /
c)

nafta
vykurovacie oleje

0,50 €/liter /spálené za predchádzajúci rok /
0,66 €/liter

Spaľovanie plynných palív
- zemný plyn 3,32 € za každých začatých 5000 m3 spáleného paliva za predchádzajúci rok
- skvapalnené uhľovodíkové plyny 3,32 € za každých začatých 5000 m 3 spáleného paliva
/propán, propán – bután/ za predchádzajúci rok.

II. Ostatné technologické procesy
a) V prevádzkach, kde sa používajú náterové hmoty, lepidlá, rozpúšťadlá alebo iné látky s
obsahom organických prchavých zložiek je sadzba 0,66 €/ kg použitej suroviny za
predchádzajúci rok (spoplatnený bude obsah prchavých organických zložiek v surovine).
Jednotková sadzba pri určovaní výšky poplatku pre prevádzkovateľa iných malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia sa stanoví osobitne, a to úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených
znečisťujúcich látok alebo k spotrebe surovín

