NÁVRH
Mestské zastupiteľstvo mesta Leopoldov, na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 269/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov číslo 121/2017 o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území
Mesta Leopoldov

Článok 1
Účel nariadenia
1.1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje náležitosti oznámenia
podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej aj ako „MZZO“) uvedené
v ods. 1.2. tohto VZN.
1.2. Toto VZN ďalej:
a) určuje vyčlenenie MZZO, za ktoré sa poplatok za znečisťovanie ovzdušia nebude
vyrubovať a vyčleňuje MZZO, na ktorých prevádzkovateľov sa nebude vzťahovať
ustanovenie § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov.
b) určuje výšku, splatnosť a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len
„poplatok“) MZZO a spôsob úhrady poplatku prevádzkovateľmi MZZO na území Mesta
Leopoldov

Článok 2
Náležitosti oznámenia
2.1. Tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie
ovzdušia“ tvorí Prílohu č. 1 tohto VZN.

Článok 3
Vyčlenenie MZZO, na ktoré sa nevzťahuje poplatková ani oznamovacia povinnosť
3.1. Poplatková ani oznamovacia povinnosť uvedená v tomto VZN sa nevzťahuje na
prevádzkovateľov malého zdroja, ktorými sú:
a) Mesto Leopoldov,
b) rozpočtové organizácie Mesta Leopoldov

Článok 4
Sadzba a vyrubenie poplatku
4.1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok na
základe údajov oznámených podľa článku 2 VZN, úmerne k množstvu a škodlivosti
vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe paliva a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú, v zmysle sadzobníka poplatkov za malé zdroje znečisťovanie
ovzdušia.
4.2. Sadzobník poplatkov za MZZO tvorí Prílohu č. 2 tohto VZN.
4.3. Pri zániku MZZO je prevádzkovateľ malého zdroja povinný uhradiť poplatok v pomernej
výške zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie prevádzkovania MZZO
v kalendárnom roku, v ktorom k zániku MZZO došlo.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1. Týmto VZN sa zrušuje VZN č. 106/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
5.2. Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leopoldove
dňa.................. nariadením číslo ....................
5.3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli
mesta Leopoldov.

_____________________
Mgr. Terézia Kavuliaková
primátorka mesta
Vyvesené: 14.08.2017
Zvesené:

Príloha č. 1 k VZN č. 121/2017
Oznámenie
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok
20 ..... (podľa skutočnosti predchádzajúceho roka)
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia týmto podľa § 6, ods. 4 zákona č.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, oznamuje údaje, potrebné k určeniu
výšky poplatku:
I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
Názov a adresa prevádzkovateľa zdroja: ............................................................................
.................................................................................................................................................
Adresa zdroja: .......................................................................................................................
IČO a bankové spojenie: ......................................................................................................
II. ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA:
A) Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako
0,3 MW uvádza:
1. Typ a počet kotlov:
2. Výkon kotla kW:
3. Druh paliva (zemný plyn, nafta, drevo, uhlie ...):
4. Spotreba paliva (t/rok, m3/rok):

B) Prevádzkovateľ zariadenia ostatných technologických celkov nepatriacich do kategórie
veľkých a stredných zdrojov (napr. lakovne, autoopravovne, stolárske dielne a spracovanie dreva, údenie
mäsa a rýb, mlyny, pekárne, spracovanie obilia, iná výroba z ktorej vznikajú znečisťujúce látky a pod.)

uvádza:
Kapacitu výroby (t/rok, ks/rok):
Spotreba základných surovín (t/rok):
Druh základných a vybraných znečisťujúcich látok (tuhé znečisťujúce látky, anorganické
a organické plyny, pary):
Množstvo znečisťujúcich látok (t/rok):

C) Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov a odpadov, plochy na ktorých sa
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, stavby, zariadenia a iné
činnosti znečisťujúce ovzdušie (napr. manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, ČOV, čerpacie stanice
PHM s obratom do 100 m3, poľné a spevnené hnojiská, iné zariadenia a pod.) uvádza:
Druh vykonávanej činnosti:
Druh manipulovanej, skladovanej látky:
Množstvo manipulovanej a skladovanej látky (t/rok):
Veľkosť manipulačnej plochy v m2:
Oznámenie vyhotovil:
Telefón:
pečiatka, podpis
V......................................, dňa .................................

Príloha č. 2 k VZN č. 121/2017
Sadzobník poplatok za malé zdroje znečisťovania ovzdušia
1. Energetické zdroje s ročnou spotrebou palív
a) Tuhé palivo (hnedé uhlie, čierne uhlie, koks, drevo – prepočet 1 m3 / 0,7 t, drevené
pelety,)
- do 4,99 t ................................................ 17 €
- od 5,0 t – 14,99 t ................................... 67 €
- od 15,00 t – 29,99 t ............................. 133 €
- od 30,00 t – 59,99 t ............................. 199 €
- od 60,00 t – 79,99 t ............................. 299 €
- od 80,00 t – 99,99 t ............................. 399 €
- od 100,00 t – 119,99 t ......................... 498 €
- od 120,00 t – 149,99 t ......................... 598 €
- od 150,00 t .......................................... 660 €
b) Kvapalné palivo (nafta, olej na vykurovanie, atď.)
- do 0,5 t .................................................. 17 €
- do 1 t ..................................................... 67 €
- do 1,5 t ................................................ 133 €
- nad 1,5 t .............................................. 199 €
c) Kvapalné látky podľa množstva zmanipulovaných pohonných hmôt (benzín,
nafta, atď.)
- do 1000 m3 ........................................... 17 €
- do 1500 m3 ........................................... 67 €
- do 2000 m3 ......................................... 133 €
- nad 2000 m3 ....................................... 199 €
d) Zemný plyn
- do 5000 m3 ........................................... 17 €
- od 5001 – 10 000 m3 ............................ 34 €
- 10 001 – 20 000 m3 .............................. 51 €
- nad 20 000 m3 ...................................... 68 €
2. Prevádzky a technológia výroby s ročnou spotrebou znečisťujúcich látok
a) Skládky palív, surovín, produktov a odpadov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce,
ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, stavby, zariadenia a iné činnosti
znečisťujúce ovzdušie (napr. manipulácia s uhlím, so sypkými materiálmi, ČOV, poľné
a spevnené hnojiská, sklady, skládky – nádrže močovky).................................... 498 €
b) Čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov podľa
projektovaného alebo skutočného ročného obratu do 100 m3. Čerpacie stanice –
s tlakovou nádržou slúžiacou na uskladnenie skvapalnených uhľovodíkových plynov
(LPG) ................................................................................................................... 660 €
c) Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou
výrobnou kapacitou do 10 m3/h.........................................................10 €/m3/h
d) Priemyselné spracovanie dreva

-

e)

f)

g)

h)

spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovaného dreva
menej ako 50 m3/deň ........................................................................................ 100 €
- spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel vrátane
pridružených činností, napríklad začisťovania, podľa projektovanej spotreby
organických rozpúšťadiel do 0,6 t/rok (nanášanie lepidiel, laminovanie dreva
a plastov, nanášanie náterov, impregnácia)
- do 0,2 t ...................................................... 17 €
- od 0,21 t – 0,3 t ......................................... 67 €
- od 0,31 t – 0,4 t ....................................... 133 €
- od 0,41 t – 0,6 t ....................................... 199 €
Nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt bez použitia organických
rozpúšťadiel s projektovanou spotrebou práškovej hmoty do 1t/rok
- do 0,3 t ...................................................... 100 €
- od 0,31 t – 0,5 t ......................................... 166 |€
- od 0,51 t – 0,8 t .......................................... 266 €
- od 0,81 t – 1 t ............................................. 332 €
Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok a iných materiálov vrátane
odstraňovania starých náterov (povlakov) ostatnými organickými rozpúšťadlami do 0,6
t/rok
- do 0,2 t ......................................................... 17 €
- od 0,21 t – 0,3 t ............................................ 67 €
- od 0,31 t – 0,4 t .......................................... 133 €
- od 0,41 t – 0,6 t .......................................... 199 €
Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických
rozpúšťadiel do 0,6 t/rok
- do 0,2 t ......................................................... 17 €
- od 0,21 t – 0,3 t ............................................ 67 €
- od 0,31 t – 0,4 t .......................................... 133 €
- od 0,41 t – 0,6 t .......................................... 199 €
Ostatné zariadenia sa posudzujú individuálne, maximálne do výšky ............... 663,87 €

