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Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Makove uznesením č. 77/2017
Celkový počet poslancov OZ v Makove
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Obec Makov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov
č. 10/2017
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia na území obce Makov
Článok 1
Predmet nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje náležitosti oznámenia prevádzkovateľov malého zdroja
znečisťovania ovzdušia, podrobnosti vo veciach poplatku a výšky poplatku prevádzkovateľa malého
zdroja znečistenia ovzdušia vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým sú
oslobodení od platenia poplatku malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Článok 2
Základné pojmy
1. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v obci:
- sú stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3
MW,
- ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania,
- plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
- skládky palív, surovín, produktov a odpadov,
- stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného
zdroja znečisťovania.
Zdroje znečisťovania je vymedzený ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného
a priestorového celku.
2. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba, fyzická osoba oprávnená
podnikať, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný písomne oznámiť každoročne do
15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia 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 druhoch a kvalitatívnych
ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia
a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.
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2. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný písomne oznámiť obci aj zánik
malého zdroja, resp. zmenu prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia do 15 dní odo
dňa zániku malého zdroja, resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje potrebné pre výpočet poplatku za
obdobie príslušného roka, v ktorom malý zdroj prevádzkoval.

Článok 4
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len „poplatok“)
za podmienok a vo výške ustanovených v tomto nariadení platia právnické osoby, fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia.
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce Makov.
3. Od poplatkovej povinnosti sú oslobodení:
a) obec Makov,
b) právnické osoby zriadené alebo založené obcou Makov,
c) zdravotnícke a školské zariadenia,
d) sociálne a charitatívne organizácie.

Článok 5
Výška poplatku
1. Pevné palivo:
- hnedé uhlie - 3,00 € za každú začatú tonu.
- čierne uhlie – 2,65 € za každú začatú tonu.
- lignit, prach, koks, kal – 1,30 € za každú začatú tonu.
- drevo, drevná hmota, brikety – 2,00 € za každý začatý m3.
2. Kvapalné palivo:
- nafta – 1,30 € za každú začatú tonu,
- ľahké a vykurovacie oleje – 2,30 € za každú začatú tonu.
3. Skládky palív, surovín, produktov a odpadov (dočasné a trvalé) a iné plochy, pri ktorých dochádza
k znečisťovaniu ovzdušia – 0,30 € za každý začatý m2 plochy skládky.
4. Priemyselné spracovanie dreva:
a) mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovaného dreva – 3 €
za každých začatých 10 m3 spracovaného dreva.
b) spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel podľa projektovanej
spotreby organických rozpúšťadiel (lepenie, laminovanie, nanášanie náterov, povlakov
a impregnácia) do 0,6 t za rok – 0,20 € za každý kg použitej farby, laku, organických
rozpúšťadiel.

Článok 6
Vyrubenie a platenie poplatku
1. Poplatok sa pre každý zdroje vyrubuje rozhodnutím na kalendárny rok paušálnou sumou a to na
základe údajov, ktoré oznamuje prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia a úmerne
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3.
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k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín,
z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci.
Vypočítaný poplatok sa zaokrúhľuje na desať centov smerom nadol.
Poplatok do 3 € sa nevyrubuje.
Poplatok sa platí:
a) do 200 € jednorázovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
b) od 200 € vyššie v dvoch splátkach s tým, že 1. splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia (splátky budú presne definované vo výroku rozhodnutia) a druhá
splátka do 31. 05. príslušného kalendárneho roka.

Článok 7
Spoločné ustanovenia
1. Dňom 31. 12. 2017 sa zrušuje VZN Obce Makov č. 13/2008 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia..
2. Toto VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na
území obce Makov bolo schválené uznesením č. 10/2017 Obecného zastupiteľstva v Makove zo dňa
06.12.2017.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2018.
V Makove dňa 06.12.2017

Martin Pavlík
starosta obce
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Oznámenie
údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pre určenie
poplatku za znečistenie ovzdušia v k. ú. Makov
pre rok ............ podľa skutočnosti v roku ..........
v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov

I. Všeobecné údaje
Prevádzkovateľ zdroja (názov a adresa):
Doručovacia adresa prevádzkovateľa (v prípade, že je iná ako sídlo):
Adresa zdroja (miesto, kde sa zdroj nachádza):
Identifikácia (IČO, FO - oprávnená na podnikanie, PO):
Telefón/e-mail:
Dátum začatia prevádzky (v prípade nového zdroja):

II.

Údaje o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia

A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3
MW ďalej uvádza:
Typ kotla:
Výkon zdroja (kotla):
Druh paliva:

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

B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých (nad
50 MV) a stredných zdrojov (0,3MV – 50 MV) (napr. lakovne, autoopravovne, píly a spracovanie
dreva, pekárne, iná výroba, z ktorej vznikajú znečisťujúce látky apod.) uvádza:
Výroba (činnosť):
Kapacita výroby (kg/rok; m3/rok):
Druh znečisťujúcich látok:

Spotreba surovín (kg/rok; m3/rok):
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C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, plochy na ktorých sa vykonávajú
práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne
znečisťujúce ovzdušie (napr. manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, obilím, ČOV, čerpacie
stanice PHM, výkrm dobytka, ošípaných a hydiny, silážovanie, senážovanie, poľné a spevnené
hnojiská, sklady, skládky – nádrže močovky, iné zariadenia a pod.) uvádza:
Druh činnosti:

Množstvo látky (t/rok; m3/rok):

Druh skladovanej látky:

Veľkosť manipulačnej plochy (m2/rok):

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto žiadosti v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely uvedené v žiadosti.

Oznámenie vyhotovil: ....................................................

Kontakt:

....................................................

V ............................................, dňa ...........................................

Za správnosť zodpovedá:

..................................................
podpis a pečiatka
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