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Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín
č. 1 / 2020
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne podľa § 6 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 odsek 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia") vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia:

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1 / 2020
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
Článok 1
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje náležitosti oznámenia podľa § 6 odseku 4
Zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku
prevádzkovateľa malého zdroja vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
ktorým poplatok nebude vyrubovať, a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na
ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť k poplatkom.
Článok 2
Vyčlenenie zdrojov, ktorým sa nebude vyrubovať poplatok a prevádzkovateľov, na ktorých
sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť
Obec Kamenín vyčleňuje malé zdroje, ktorým poplatok nebude vyrubovať a na ktorých
prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 6 odsek 4 zákona o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia a to:
a) zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,15 MW, ak sa v ňom za
obdobie uplynulého roka spálilo menej ako:
• 10 000 m3 zemného plynu,
• 10 t hnedého uhlia vrátane brikiet, čierneho uhlia, koksu alebo ťažkého vykurovacieho oleja,
• 1000 litrov ľahkého vykurovacieho oleja, nafty,
• 1 t dreva, biomasy, drevených brikiet,
b) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kamenín,
c) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú prevádzkované základnou školou, materskou
školou a inými školskými zariadeniami,

d) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú prevádzkované organizáciou, poskytujúcou
všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.
Článok 3
Poplatky

1. Poplatok prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom
do 0,3 MW, ak za obdobie uplynulého roka spálili viac ako je uvedené v článku 2 predstavuje
násobok dvadsiatich eur a podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v článku 2, najviac
však do výšky 663,87 eur.
2. Výška poplatku prevádzkovateľa iných malých zdrojov ako uvedených v odseku 3 tohto
článku všeobecne záväzného nariadenia sa vyrubí na obdobie kalendárneho roka paušálnou
sumou nasledovne:
a) prevádzky a technológie výroby s použitím náterových hmôt obsahujúcich prchavé
organické znečisťujúce látky: 30 eur/t
b) prevádzky a technológie výroby s použitím riedidiel: 60 eur/t
c) skládky palív, sypkého materiálu: 0,1 eur/t
d) skládky odpadov: 0,01 eur/t
e) čerpacie stanice pohonných hmôt s ročným obratom menším ako 100m3/rok: 100 eur/rok
f) ostatné zdroje neuvedené pod písmenom a) až e): 100 eur/rok
Článok 4
Spôsob platenia poplatku

1. Obec Kamenín preskúma údaje v oznámení a vydá rozhodnutie o určení poplatku.
2. Poplatok je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný uhradiť do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia obce Kamenín o výške poplatku.
Poplatok je možné zaplatiť:
- v hotovosti do pokladne obce Kamenín v úradných hodinách, alebo
- bankovým prevodom na účet obce Kamenín,
- alebo poštovou poukážkou na uvedený účet.
Článok 5
Spoločné ustanovenia

Pri zániku malého zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ povinný zaplatiť
okrem poplatku určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie
kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja
znečisťovania ovzdušia. Za týmto účelom je prevádzkovateľ povinný oznámiť zánik malého
zdroja znečisťovania ovzdušia do 15 dní obci Kamenín vrátane údajov podľa prílohy tohto
všeobecne záväzné nariadenie.

Článok 6
Prechodné a zrušovacie ustanovenia

1. Konania, začaté podľa všeobecne záväzného nariadenia 7/2015 obce Kamenín o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sa dokončia
podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2. Zrušuje sa Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenín číslo 7/2015 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.
Článok 7
Účinnosť

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín číslo 1/2020 schválilo Obecné
zastupiteľstvo Obce Kamenín na svojom zasadnutí dňa
2020 uznesením číslo
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

V Kameníne dňa

2020

Jozef Grman
starosta obce

Vyvesené pred schválením: 19.05.2020
Zvesené pred schválením:
Vyvesené po schválení:
Zvesené po schválení:

2020

OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 20....
/podľa skutočnosti predchádzajúceho roka/

Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 401/98 Z.z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia obce Kamenín tieto údaje potrebné pre určenie výšky
poplatku:
I. Všeobecné údaje

Malý zdroj - názov
technológie, výroby
/spaľovacie zariadenia s
tepelným príkonom do
0,3 MW, zariadenie
technologických
procesov a pod./

Adresa zdroja:
Prevádzkovateľ zdroja:
/adresa/
Identifikácia:
/IČO, fyzická osoba, právnická osoba/
Bankové spojenie:
Dátum začatia prevádzky:
Meno, adresa, telefón, fax, e-mail, zodpovedného pracovníka:

II. Údaje o malých zdrojoch
A/ Údaje o stacionárnych spaľovacích zariadeniach s tepelným príkonom do 0,3 MW

Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom do 0,3 MW
ďalej uvádza:
Typ kotla:

Príkon:

Druh paliva:

Spotreba paliva:

Výška komína:

Druh roštu:

Výkon:

Poznámka:

B/ Údaje o iných zariadeniach, činnostiach

Prevádzkovateľ skládky odpadov, skládky palív, surovín, produktov, odpadov a záchytných
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, obilím, sypkými materiálmi a pod./ uvádza:
Druh vykonávanej činnosti
Druh manipulovanej, skládkovej látky
Množstvo manipulovanej, skládkovej látky (t/rok)
Veľkosť manipulačnej plochy

C/ Údaje o Technologických zdrojoch

Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nepadajúcich do kategórie veľkých a
stredných zdrojov /napr. praženie kávy, údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne, spracovanie
obilia/ uvádza:
Kapacita výroby (t/rok)
Spotreba základných surovín (t/rok)
Druh znečisťujúcich látok
Hmotnostný tok znečisťujúcich látok
Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok /meranie, bilančný výpočet/

III. Výška poplatku /vyplní mesto/
Stacionárne zariadenie pre spaľovanie palív (A)
Iné zariadenia, činnosti (B)
Technologický zdroj (C)
Poplatok spolu
Uložený rozhodnutím

