
 Obecné zastupite stvo vľ  Kuchyni pod a § 6 odst.1 zákona SNR .369/1990 Zb. oľ č  obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a pod a § 6 odst.5 zákona .104/198 Z.z. o poplatkoch za ľ č
zne is ovanie ovzdušia vč ť  znení neskorších predpisov  
 

v y d á v a 
 
 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 
.4/2005č  

o poplatkoch za zne is ovanie ovzdušiač ť   
 
  

l. 1Č  
Úvodné ustanovenia 

 
 Toto nariadenie vymedzuje pojmy, povinnosti prevádzkovate ov malých zdrojov ľ zne is ovania č ť
ovzdušia na území obce Kuchy a aň  ur uje výšku poplatku za znč e is ovanie ovzdušia . č ť  
 

l. 2Č  
Základné pojmy 

 
1. Zne is ujúcimi látkami pre ú ely tohto nariadenia sú akéko vek látky vnášané udskou innos ou priamo č ť č ľ ľ č ť

alebo nepriamo do ovzdušia, ktoré majú alebo môžu ma  škodlivé ú inky na zdravie udí alebo životné ť č ľ
prostredie. 

2. Malým zdrojom zne is ovania ovzdušia sú ostatné technologické celky nepatriace do kategórie ve kých č ť ľ
zdrojov a stredných zdrojov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobi  zne is ovanie ť č ť
ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov, stavby, zariadenia a innosti zne is ujúce ovzdušie, č č ť
ak nie sú sú as ou ve kého ač ť ľ  lebo stredného zdroja. 

3. Prevádzkovate  malého zdroja pod a tohto nariadľ ľ enia sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má 
právo alebo fyzickú možnos  prevádzkova  zť ť droj zne istenia ovzdušia na území obce.č  

 
l. 3Č  

Povinnosti prevádzkovate  malých zdrojovľ  
 
1. Prevádzkovate  je povinný :ľ  

a) Oznámi  každoro ne do 15.ť č februára obci Kuchy a údaje pň otrebné na zistenie škodlivosti vypúš anejť  
zne is ujúcejč ť  látky a vo ve kosti zdroja ľ prevádzkovaného v uplynulom roku. 

b) Plati  poplatok za zne is ovanie ovzdušiať č ť  
c) Umožni  povereným pracovníkom obce Kuchy a kontrolu malého zdroja ať ň  poskytnú  všetky potrebné ť

údaje o prevádzkovaní. 
2. Povinnos  plati  poplatok sa ť ť nevz ahujeť  na :  

a) Fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje s tepelným výkonom do 0,3 MW. Pokia  nieľ  sú pravidelne 
používané na výkon podnikate skej innosti.ľ č  

b) Prevádzkovate ov stacionárnych spa ovacích zariadení,ľ ľ  v ktorých sa ro ne spáli menej paliva ako je č
uvedené v l. 4 odst. 1.č  

 
l. 4Č  

Výška poplatku 
 
1. Výška poplatku prevádzkovate a  zariadenia na spa ovanie palív sľ ľ  tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW 

je 300,- Sk, ak v om za obdobie minulého roka spálili:ň  
 0,75 t hnedého uhlia, alebo 
 0,75 t ierneho uhlia,č  koksu, ťažkého vykurovacieho oleja, alebo 
 1,00 t ahkého ľ vykurovacieho oleja, alebo 
 2,00 t nafty, alebo 
 40 000 m3 zemného plynu  
 1,50 t dreva spáleného v kúrenisku 

2. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 300,- Sk a podielu skuto nej spotrebe č  
uvedenej v ods. 1 najviac 20 000,- Sk. 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

http://www.novapdf.com


3. Výška poplatku prevádzkovate a malých zdrojov uvedených vľ  ods.1 sa vyrubí za obdobie kalendárneho 
roka paušálnou sumou od 100.- Sk do 20 000 .- Sk úmerne pod a množstva látky, zľ  ktorej zne is ujúceč ť  
látky vznikajú. 

4. Poplatok sa zaokrúh ujeľ  na celých 10.- Sk smerom hore. 
 

l. 5Č  
Vyrubenie poplatku 

 
1. Starosta obce ako správny orgán vydá rozhodnutie o ur ení poplatku, vč  ktorom ur í výšku ro ného č č

poplatku osobitne za každý malý zdroj zne is ovania ovzdušia ač ť  alšie podmienky týkajúce sa poplatkovej ď
a prevádzkovej povinnosti prevádzkovate a malého zdroja zne istenia ovzdušia.ľ č  

2. Poplatok je splatný do 15 dní po doru ení rozhodnutia oč  výške poplatku. 
 

l. 6Č  
Sankcie 

 
1. Za nesplnenie povinností uvedenej v l. 3 ods 1 písm. a) uloží obec prevádzkovate ovi pokutu od 1000.č ľ -Sk 

do 10 000.- Sk . 
2. Za nesplnenie povinností uvedenej v l. 3 ods 1 písm. b) je prevádzkovate  povinný zaplati  za každý de  č ľ ť ň

omeškania penále vo výške 0.2  z vyrubeného poplatku. 
3. Za nesplnenie povinností uvedenej v l. 3 ods 1 písm. c) uloží obec prevádzkoč vate ovi pokutu od 500.ľ - Sk 

do 100 000.- Sk 
4. Pokutu pod a ods. 1 a 3 možno uplatni  do 1 roka odo d aľ ť ň , kedy sa obec o porušení povinnosti dozvedela, 

najneskôr do 3 rokov do poru enia tejto povinnosti.č  
 

l.7Č  
Spolo né ustanoveniač  

 
1. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovate  povinný zaplati  okrem poplatku ur eného pod a skuto nosti ľ ť č ľ č

uplynulého kalendárneho roka , v ktorom zne is oval ovzdušie , než došlo kč ť  zániku malého zdroja. Za tým 
ú elom oznámi zánik malého zdroja do 15 dní obci vrátane údajov pod a prílohy č ľ tohto nariadenia. 

2. Poplatok je príjmom rozpo tu obce Kuchy a. Použitie poplatku je ú elovo viazané na ochranu životč ň č ného 
prostredia obce a zabezpe enie výkonu úloh štátnej správy ochrany ovzdušia.č  

3. Sankcie sú príjmom rozpo tu obce.č  
 

l.Č 8 
Závere né ustanoveniač  

 
1. Obecné zastupite stvo Obce Kuchy a sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o poplatkoch za ľ ň

zne is ovanie ovzdušia uznieslo č ť d a 09.12.2005ň  
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú innos  d om 1.januára 2006.č ť ň  
 

l.Č 9 
Zrušujúce ustanovenie 

 
1. D om nadobudnutň ia ú innosti tohto všeobecného záväzného nariadenia stráca platnos  VZN zo d a č ť ň
01.03.1996.  
 
 
 
Vyvesené d aň :  30.11.2005 
 
Schválené d a:ň  09.12.2005 
 
Zvesené d a:ň   28.12.2005 
 
 
 
          Róbert Bujna 
          starosta 
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