Všeobecne záväzné nariadenie

Mesta Podolínec
číslo 4/2017 zo dňa 26. 10. 2017
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci podľa § 4 ods. 3. písm. g) zákona SNR 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 (ďalej len zákon o ochrane ovzdušia) a podľa § 2 ods. 2. zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prijalo toto všeobecne záväzné nariadenie:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto nariadenie určuje pôsobnosť mesta a zároveň povinnosti právnických a fyzických osôb, ktoré
prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia pri určovaní poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania (ďalej len „poplatok“).
Čl. 2
Základné pojmy
1) Za znečisťujúce látky sa pre toto nariadenie považujú podľa § 2 ods. b) zákona o ochrane ovzdušia
akékoľvek látky vnášané ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže
mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.
2) Stacionárne zdroje sa podľa miery ich vplyvu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania
ovzdušia členia na
a) veľký zdroj, ktorým je osobitne závažný technologický celok,
b) stredný zdroj, ktorým je závažný technologický celok, ak nie je súčasťou veľkého zdroja,
c) malý zdroj, ktorým je 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.
3) Za prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa podľa zákona o ochrane ovzdušia
považuje právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať taký zdroj.
Čl. 3
Poplatková povinnosť
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia sú povinné platiť právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené
na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
Čl. 4
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 mesta Podolínec
3) Konkrétne sadzby poplatku sú určené:
a) v prílohe č. 1 tohto nariadenia pre prípady určenia poplatku podľa množstva a škodlivosti
vypustených znečisťujúcich látok vychádzajúc z príkonu malého zdroja
b) v prílohe č. 1 tohto nariadenia pre prípady určenia poplatku podľa spotreby palív a surovín, z
ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
4) V prílohe č. 1 sú určené sadzby poplatku podľa druhu znečisťujúcich látok, ktorých zoznam podľa
jednotlivých kategórií je určený zákonom č. 401/1998 z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
Čl. 5
Platenie poplatku
1) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja povinný zaplatiť v lehote do 15

kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia mesta o určení tohto poplatku.
2) Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet mesta alebo v
hotovosti do pokladne mesta (na mestskom úrade).
Čl. 6
Oznamovacia povinnosť
1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára mestu
(mestskému úradu v Podolínci) 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 mestu:
a) ukončenie prevádzkovania malého zdroja znečistenia
b) údaje podľa odseku 1 pre účely určenia poplatku za dané obdobie kalendárneho roka, v
ktorom táto prevádzka bola ukončená.
Čl. 7
Príjemca poplatkov
Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja podľa tohto nariadenia sú príjmom rozpočtu mesta
Podolínec
Čl. 8
Pokuty
1) Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 6 tohto nariadenia, alebo povinností určených v
rozhodnutí mesta o poplatku za znečisťovanie ovzdušia uloží mesto prevádzkovateľovi malého zdroja
pokutu do výšky 663,87 €.
2) Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o porušení povinností, najneskôr do
3 rokov od porušenia tejto povinnosti. Uložené pokuty sú príjmom rozpočtu mesta Podolínec.
Čl. 9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi je Mesto Podolínec, ktoré vyrubuje a
vymáha tento poplatok.
2) Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto nariadenia sa vzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní.
3) Zmeny a dodatky tohto nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Podolínci 3/5 väčšinou
všetkých poslancov
4) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Podolínci dňa 26. 10. 2017 uznesením
číslo C/1
5) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 4/2017 nadobúda účinnosť dňa 10. 11. 2017

Ing. Daniel Marhevka
primátor mesta

