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Obecné zastupiteľstvo v Ostrove, v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 ods. 2 a § 6 ods. 5 zákona č.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na
území obce Ostrov
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Toto VZN ustanovuje práva a povinnosti orgánov Obce, vymedzuje pojmy, povinnosti právnických a
fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia, pri
ochrane vonkajšieho ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami na jej území a určuje výšku a spôsob
platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
2. Toto VZN ďalej určuje vyčlenenie malých zdrojov znečistenia ovzdušia, za ktoré sa poplatok nebude
vyrubovať a prevádzkovateľov týchto malých zdrojov znečistenia ovzdušia, na ktorých sa nebude
ustanovenie § 6 ods. 4. zákona 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia vzťahovať.

Článok II.
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

1. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo prevádzkovať
riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.

alebo

2. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný:
a. 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
druhu a kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja
znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení,
b. platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok”) v súlade s rozhodnutím
vydaným obcou,
c. oznámiť zánik malého zdroja obci do 15 dní od zániku malého zdroja a zároveň zaplatiť alikvotnú
čiastku za obdobie roka v ktorom bol malý zdroj prevádzkovaný.
3. Prílohou tohto VZN je tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia“.

Článok III.
Vylúčenie poplatkovej a oznamovacej povinnosti
1. Poplatková ani oznamovacia povinnosť uvedená v tomto VZN sa nevzťahuje na prevádzkovateľov
malého zdroja, ktorými sú:
a. fyzické osoby – nepodnikatelia, v prípade malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré sú
umiestnené v rodinných domoch, bytoch, bytových domoch a v stavbách na individuálnu
rekreáciu, pokiaľ sa tieto stavby nevyužívajú na podnikanie,
b. malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje obec Ostrov,
c. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou Ostrov

Článok IV.
Výška a spôsob platenia poplatku
1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia sa pre každý zdroj znečistenia určuje
na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky max. 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa
čl. II. tohto VZN, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok, alebo k spotrebe
palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú v zmysle sadzobníka poplatkov za malé zdroje
znečisťovania ovzdušia.
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia pozostáva zo súčtu poplatkov
za všetky ním prevádzkované zdroje znečistenia v obci.
3. Pri zániku malého zdroja znečistenia ovzdušia je povinný uhradiť poplatok v pomernej výške
zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie prevádzkovania tohto zdroja v kalendárom roku,
v ktorom k zániku došlo.
4. Poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.
5. Poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia vyrubuje Obec Ostrov rozhodnutím.
6. Na konanie vo veciach poplatku sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
7. Sadzby poplatkov pre prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia sa stanovujú podľa
množstva a druhu spotrebovaného paliva za kalendárny rok v obci Ostrov.
8. Výška ročného poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia na spaľovanie palív
so súhrnným tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW sa ustanovuje za 1 tonu, alebo 10 000 m3 (aj
začaté) spáleného paliva za uplynulý rok nasledovne:
a) do 0,75 t hnedého uhlia ......................................................................
10,00 €
b) do 1,25 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja ...........
7,00 €
c) do 2,00 t ľahkého vykurovacieho oleja ................................................
7,00 €
d) do 5,00 t nafty .....................................................................................
10,00 €
e) do 10 000 m3 zemného plynu .............................................................
5,00 €
f) do 7 000 m3 dreva ................................................................................
5,00 €
9. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 10,00 € a podielu skutočnej spotreby k spotrebe
uvedenej v ods. 3, písm. a) až f) najviac však do 660,00 €.

10. Poplatok je prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia povinný uhradiť do 15 dní odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia. Tieto poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia sú
príjmom obce. Použitie poplatku je účelovo viazané na ochranu životného prostredia obce.

Článok V.
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ostrove dňa 8.6.2020 uznesením č. 14/06/2020.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.7.2020.

Jozef Tkácz
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2020

OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia na rok 20..
(podľa skutočnosti predchádzajúceho roka v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov)

Obec Ostrov
Obecný úrad Ostrov č.315
922 01 Ostrov

Prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z.
z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Obecnému úradu Ostrov údaje potrebné pre určenie výšky
poplatku:
Názov subjektu (spoločnosť, firma, podnik) – prevádzkovateľa zdroja:
...................................….............................................................................................................................
Sídlo prevádzkovateľa zdroja:
...................................................................................................................................................................
Identifikácia (IČO, DIČ právnická osoba, fyz. osoba oprávnená na podnikanie):
.................…..............................................................................................................................................
Tel. kontakt:......................................... e-mail: .........................................................................................
Názov technológie, výroby, činnosti:
…...............................................................................................................................................................
Typ zariadenia (zdroja, kotla): ...................................................................................................................
Príkon, alebo výkon v kW: .........................................................................................................................
Druh paliva: ...............................................................................................................................................
Spotreba paliva za kalendárny rok, merná jednotka (m3 resp. t):..............................................................

Oznámenie vyhotovil: ................................................ Podpis: ..................................................................
Za správnosť zodpovedá: .......................................... Podpis: ..................................................................

Predložené dňa: ...........................
..........................................
pečiatka, podpis

