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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE LIPTOVSKÁ OSADA č. 2/2017

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Osade podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 34 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdušia v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa uznieslo dňa 25.03.2011 na tomto

všeobecne záväznom nariadení:
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pôsobnosť Obce Liptovská Osada a zároveň
povinnosti právnických a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia pri
určovaní poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
Čl. II.
Vymedzenie základných pojmov
1)
Znečisťujúcimi látkami pre účely tohto nariadenia sa považujú podľa § 2 ods. b) zákona
č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov akékoľvek látky vnášané ľudskou
činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie
ľudí alebo životné prostredie.
2)
Malý zdroj znečisťovania je stacionárny technologický celok, ktorý podľa rozsahu
znečisťovania ovzdušia nepatrí do kategórie osobitne závažných ani závažných technologických
celkov, zariadenie na spaľovanie palív s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW, skládka palív,
surovín a odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich
látok a stavba, objekt, resp. činnosť, ktorá môže znečistiť ovzdušie.
3)
Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa rozumie fyzická alebo právnická
osoba, ktorá má právo alebo faktickú možnosť prevádzkovať tento zdroj v obci Liptovská Osada.
Čl. III.
Poplatková povinnosť
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia sú povinné platiť právnické osoby alebo fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečistenia.
Poplatok neplatia súkromné osoby - prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania, ktoré
sú umiestnené v bytoch, obytných domoch a v rodinných domoch.
Čl. IV.
Výška poplatku
1)
Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do výšky 663,87 € úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich
látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
2)

Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania pozostáva zo súčtu poplatkov

za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území obce Liptovská Osada.
3)

Sadzby poplatku sú určené v prílohe č. 1 toho všeobecne záväzného nariadenia.

Čl. V.
Platenie poplatku
1)
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja povinný zaplatiť
v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia obce Liptovská
Osada o určení tohto poplatku.
2)
Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti
do pokladne na obecnom úrade.
Čl.VI.
Oznamovacia povinnosť
1)
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Liptovská Osada má povinnosť
oznámiť každoročne do 15. februára obci Liptovská Osada za každý malý zdroj znečisťovania
ovzdušia údaje za predchádzajúci kalendárny rok, a to:
a) druh používaného paliva alebo suroviny, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú;
b) ročnú spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú;
c) tepelný príkon malého zdroja.
2)
Pri ukončení prevádzkovania malého zdroja znečisťovania je jeho prevádzkovateľ povinný
do 15 dní od ukončenia tejto prevádzky písomne oznámiť ukončenie prevádzkovania malého zdroja
znečisťovania a údaje podľa odseku 1 pre účely určenia poplatku za dané obdobie kalendárneho roka,
v ktorom táto prevádzka bola ukončená.
3)
Oznamovacej povinnosti nepodliehajú súkromné osoby – prevádzkovatelia malých zdrojov
znečisťovania, ktoré sú umiestnené v bytoch, obytných domoch a rodinných domoch.
Čl. VII.
Príjemca poplatku
Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce Liptovská
Osada.
Čl. VIII.
Pokuty
1)
Za nesplnenie si povinností v čl. 6 tohto všeobecne záväzného nariadenia alebo povinností
určených v rozhodnutí obce Liptovská Osada o poplatku za znečisťovanie ovzdušia môže uložiť
obec Liptovská Osada pokutu do výšky 663,87 €.
2)
Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, keď sa obec Liptovská Osada o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.
3)

Uložené pokuty sú príjmom rozpočtu obce Liptovská Osada.

Čl. IX.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi je Obec Liptovská Osada, ktoré
vyrubuje a vymáha tento poplatok.
2)
Na konanie vo veci poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa vzťahujú predpisy o správnom konaní.
3)
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Osada o určení poplatku za
znečisťovanie ovzdušia bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č.
....../2017 zo dňa ................. a nadobúda účinnosť 15.-ňom od zverejnenia.
4)
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia možno vykonať iba dodatkom
schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva obce Liptovská Osada.

V Liptovskej Osade dňa 29.06.2017

Ing. Róbert Kuzma
starosta obce

Príloha č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Liptovská Osada č. 2/2017
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v € na rok
Paušálna čiastka poplatku vyplýva zo spotreby palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú.
1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW
a) zemný plyn za m3 na rok:
–
od 5 000 do 10 000
–
za každých ďalších aj začatých 5 000 m3 17,-- €
b) tuhé fosílne palivá za t na rok (koks, hnedé uhlie):
–
do 25
–
25 t a viac

palív

33,-- €

50,-- €
100,-- €

c) ľahké vykurovacie oleje, nafta t na rok:
do 0,5
33,-- €
do 1
–
za každú ďalšiu aj začatú tonu 33,-- €
d) drevo, štiepky, pilina za m3 na rok:
–
do 5
–
do 10
–
za každých ďalších aj začatých 10 m3 33,-- €
–
–

66,-- €

33,-- €
66,-- €

2. Plošné zdroje
Sadzby poplatkov pre skládky palív, surovín, produktov, odpadov a iné stavby, zariadenia a
činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie
podľa plochy znečisťujúcej ovzdušie na m2 na rok:
–
do 100
50,-- €
–
do 500
200,-- €
–
za každých ďalších aj začatých 500 m2 134,-- €
3. Ostatný priemysel
a) priemyselné spracovanie dreva projektované:
–
mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovaného dreva m3
na deň
menej ako 50 m3
33,-- €
–
mechanické spracovanie dezingegrovanej drevnej hmoty (piliny, stružliny, triesky, štiepky) s
projektovaným množstvom spracovania m3 na deň
menej ako 100 m3
33,-- €
b) nanášanie náterov (povlakov) na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických
rozpúšťadiel 600 kg/rok a lepenie všetkých druhov materiálov s projektovanou spotrebou
organických rozpúšťadiel do 600 kg/rok a ostatnými druhmi lepidiel (bez obmedzenia ročnej
spotreby) kg na rok
do 600 kg
33,--

c) polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel kg na rok
do 600 kg

33,-- €

d) veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest ks na rok
ošípané (nad 30 kg)
do 500 ks
prasnice
do 100 ks
hydina
do 5 000 ks
hovädzí dobytok
do 200 ks
ovce
do 2 000 ks
kone
do 300 ks
kožušinové zvieratá
do 1 500 ks

33,-- €
33,-- €
33,-- €
33,-- €
33,-- €
33,-- €
33,-- €

e) výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným množstvom spracovaného polyméru kg za h:
menej ako 100
16,-- €
f) zariadenie na údenie mäsa a rýb s projektovanou kapacitou do 1 000 kg za týždeň:
do 1 000

66,-- €

g) čerpacie stanice pohonných hmôt okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov podľa
projektovaného alebo skutočného ročného obratu v m3 na rok:
do 100
16,-- €
h) čerpacie stanice LPG (skvapalnené uhľovodíkové plyny, propán-bután) m3 na rok:
bez obmedzenia

Ing. Róbert Kuzma
starosta obce

3,-- €

