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Všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 3/08

  

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia

  

  

     Obec Skýcov  podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší),
zákona č. 203/2007 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení
neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v
znení neskorších predpisov sa uzniesla na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len
„VZN“).
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Článok 1

  

Úvodné ustanovenie

  
    1. Toto VZN vymedzuje základné pojmy, povinnosti      prevádzkovateľa malého zdroja
znečisťovania ovzdušia a určuje výšku      poplatku za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľom malého zdroja      znečisťovania ovzdušia.
    2. Toto VZN vymedzuje tiež malé zdroje znečisťovania      ovzdušia, ktoré sú od platenia
poplatku za znečisťovanie ovzdušia      oslobodené.
    3. Pre potreby tohto VZN sa orgánom ochrany ovzdušia      rozumie obec Skýcov. Výkonnú
činnosť zabezpečuje Obecný úrad Skýcov.

  

  

Článok 2

  

Základné pojmy

  
    1. Znečisťujúcimi látkami tú tuhé, kvapalné alebo      plynné látky, ktoré priamo alebo po
chemickej či fyzikálnej zmene      v ovzduší alebo spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo
ovplyvňujú      ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí      a ostatných organizmov,
zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ich      obťažujú alebo poškodzujú majetok.
    2. Zdrojmi znečisťovania ovzdušia pre účely tohto VZN      sú malé zdroje znečisťovania
ovzdušia (ďalej len „MZZO“), ktorými      v podmienkach obce Skýcov sú:

  

a)      technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným
tepelným výkonom nižším ako 0,2 MW,

  

b)      ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov
znečisťovania (napr. drevospracujúce podniky, stolárstva, lakovne, autoopravovne, ubytovacie
zariadenia, pekárne atď.)
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c)      plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
skládky palív, surovín, produktov, odpadov ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja
znečisťovania a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie (napr.
manipulácia s uhlím, obilím, sypkými materiálmi a pod.)

  
    1. Prevádzkovateľom MZZO je právnická alebo fyzická      osoba, ktorá má oprávnenie na
podnikanie a prevádzkovanie malého      zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len
prevádzkovateľ) na území obce      Skýcov.

  

  

Článok 3

  

Povinnosti prevádzkovateľa malých zdrojov

  
    1. Prevádzkovatelia MZZO sú povinní:

  

a)      uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s podmienkami na prevádzku
týchto zariadení určenými výrobcami alebo orgánmi ochrany ovzdušia. V prípade potreby
prevádzkovateľ je povinný na vyzvanie obce Skýcov priložiť aj odborný posudok,

  

b)      umožniť pracovníkom orgánov ochrany ovzdušia, t.j. aj zamestnancom obce Skýcov,
alebo týmito orgánmi povereným osobám prístup ku zdrojom za účelom zistenia množstva
znečisťujúcich látok a kontroly MZZO, jeho prevádzky a predkladať im o tom potrebné doklady,

  

c)      vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou Skýcov,

  

d)     viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať obci Skýcov údaje
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podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania
ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach
prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia
a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok,

  

e)      oznámiť každoročne do 15. februára obci Skýcov za každý malý zdroj spotrebu palív a
surovín a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok
vypustených do ovzdušia za predchádzajúci rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch
palív a surovín, počte prevádzkových hodín a o druhu účinnosti odlučovacích zariadení, 

  

f)       neprekročiť tmavosť dymu (Ringelmannova stupnica),

  

g)      v zriadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené výrobcom
zariadení, prípadne uvedené v schválenom súbore technicko-prevádzkových parametrov a
technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov alebo uvedené v súhlase
obce Skýcov.

  

  
    1. Povinnosti podľa ods. 1 písm. b), d), a e) sa      vzťahujú len na právnické a fyzické osoby,
ktoré sú podnikateľmi      (§   2 os. 2 Obchodného zákonníka).

  

  

Článok 4

  

Oprávnenia a povinnosti obce Skýcov

  

    Obec Skýcov ako orgán ochrany ovzdušia v súlade so zákonom č. 478/2002 Z.z. o ovzduší:
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a)      dáva súhlas na povoľovanie stavieb MZZO a ich užívanie,

  

b)      kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľa MZZO,

  

c)      ukladá prevádzkovateľom MZZO, ktorí si neplnia povinnosti uložené im zákonom o
ovzduší, naväzujúcimi právnymi predpismi a týmto nariadením opatrenia na nápravu,

  

d)     ukladá prevádzkovateľom MZZO za porušenie právnych predpisov ochrany ovzdušia a
tohto nariadenia pokuty,

  

e)      môže nariadiť odstavenie MZZO alebo obmedzenie jeho prevádzky pri splnení podmienok
ustanovených v § 38 ods. 10 zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší,

  

f)       určuje podmienky na prevádzku MZZO,

  

g)      dáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny využívania
technologických zriadení MZZO,

  

h)      rozhoduje o poplatku právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá
prevádzkuje MZZO (§ 2 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z.),
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Článok 5

  

Výška poplatku

  

     Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou
sumou 200,- Sk na základe údajov oznámených prevádzkovateľom podľa článku 3 písm. e)
tohto VZN úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe
palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

  

  

  

Výška poplatku je 200,- Sk ak:

  

I. prevádzkovateľ MZZO v zariadení na spaľovanie palív za obdobie predchádzajúceho roka  

  

   spálil do:

  

a)      0,75 t hnedého uhlia,

  

b)      1 t čierneho uhlia, koksu, oleja

  

c)      5 t nafty
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d)     10.000  m³ plynu

  

e)      5 m³ dreva, pilín

  

  

II. iného prevádzkovateľa, ak v období predchádzajúceho roka:

  

a)      použil do 100 kg lakov, riedidiel

  

b)      spracoval do 100 m³ dreva.

  

  

     Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované MZZO v obci Skýcov.

  

     Výška poplatku pri vyššej spotrebe (palív, manipulácia s materiálom), je násobok 200,- Sk a
podielu skutočnej spotreby uvedenej v bodoch I. a II., najviac do výšky 20.000,- Sk. V ostatných
prípadoch (nešpecifikovaných v predchádzajúcich bodoch) sa výška poplatku určí paušálnou
sumou na základe údajov v oznámení a to podľa množstva spotreby palív, škodlivosti použitých
látok.

  

  

Článok 6
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Vyrubenie poplatku

  

     Obec Skýcov preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia, alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie,
v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO za predchádzajúci rok, termín splátky a
ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa MZZO.

  

  

Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

  

Poplatok je príjmom rozpočtu obce Skýcov. Použitie poplatku je účelovo viazané na ochranu
životného prostredia obce Skýcov.

  

  

Článok 7

  

Oslobodenie od poplatku

  

Povinnosť oznamovať údaje sa nevťahuje na:

  

a)      všetky fyzické osoby (občanov) prevádzkujúce MZZO,
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b)      spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré prevádzkujú vlastné kotolne na vykurovanie bytov
spaľujúcich zemný plyn,

  

c)      školské zariadenia a MZZO, ktorých zriaďovateľom je obec Skýcov.

  

  

Článok 8

  

Pokuty

  

1. Prevádzkovateľovi MZZO obec Skýcov alebo inšpekcia životného prostredia:

  

a) uloží pokutu 100,- až 100.000,- Sk za porušenie povinností stanovených v článku 3  ods. 1 

  

    písm.  a), c), f) a g) tohto VZN ( v súlade s § 38 ods. 6 zákona č. 478/2002 Z.z.)

  

b) uloží pokutu 500,- až 10.000,- Sk za porušenie povinností ustanovených v článkoch 3 ods. 

  

    1 písm. b) a d) tohto VZN (v súlade s § 38 ods. 7 zákona č, 478/2002 Z.z,)
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     Pokuty uložené obcou podľa § 34 os. 1 písm. g) vo veciach ochrany ovzdušia sú príjmom
rozpočtu obce Skýcov a ich použitie je účelovo viazané na ochranu životného prostredia.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa keď sa obec Skýcov o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.

  

  

Článok 9

  

Spoločné ustanovenia

  

1. Na konanie vo veci poplatkov za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. 

  

     o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

  

2. Zánik malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý bude správcovi poplatku oznámený 

  

    v priebehu prvého štvrťroka príslušného kalendárneho roka, najneskôr však do 31.3., bude 

  

   obec Skýcov akceptovať tak, že za príslušný MZZO neurčí poplatok. Po tomto termíne je 

  

   prevádzkovateľ MZZO povinný zaplatiť celú čiastku poplatku, ktorá bola určená 
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   rozhodnutím pre príslušný kalendárny rok.

  

3. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 

  

    478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie 

  

    ovzdušia v znení neskorších predpisov.

  

  

  

  

Návrh VZN zverejnený: od 3.9.2008 do 19.9.2008

  

VZN schválené: 19.9.2008

  

VZN zverejnené vyvesením na úradnej tabuli od 22.9.2008 do 7.10.2008.

  

VZN nadobúda účinnosť dňom 8.10.2008
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Štefan Gahér 

  

starosta obce 
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