Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenský Grob
č. 4/2018
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
Čl. I.
Preambula
1. Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Grobe, v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 a § 11 ods.
4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v
súlade s a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v
znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadene Obce Slovenský
Grob o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
(ďalej len “VZN”).
2. Toto VZN určuje náležitosti oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za
znečisťovanie ovzdušia, podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja
znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“) na území obce Slovenský Grob (ďalej len
„obce“) a určuje výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
Čl. II.
Náležitosti oznámenia prevádzkovateľov MZZO
1. Prevádzkovateľ MZZO v oznámení uvedie:
a) označenie prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo, IČO),
b) označenie prevádzky, kde sa nachádza MZZO (názov, adresa),
c) údaje o MZZO:
i. typ,
ii. príkon,
iii. druh paliva
iv. množstvo spotrebovaného paliva,
v. počet prevádzkových hodín.
d) množstvo znečisťujúcej látky
2. Prílohou č. 1 tohto VZN je formulár Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky
poplatku za znečisťovanie ovzdušia MZZO.
Čl. III.
Vylúčenie poplatkovej a oznamovacej povinnosti
1. Poplatková ani oznamovacia povinnosť uvedená v tomto VZN sa nevzťahuje na
prevádzkovateľov MZZO, ktorými sú:
a) obec a rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
b) iné predškolské a školské zariadenia,
c) sociálne, zdravotnícke a charitatívne organizácie,
d) všetky druhy krbov v podnikateľských subjektoch,
e) prevádzkovateľ MZZO na plynné palivo, s ročnou spotrebou do 20 000 m3 zemného

plynu
Čl. IV.
Výška a spôsob platenia poplatku
1. Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou
sumou na základe údajov oznámených podľa článku II. tohto VZN a to v zmysle
sadzobníka poplatkov.
2. Sadzobník poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.
3. Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované MZZO na území obce.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
vyplývajúce z iných právnych predpisov.
2. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní, ak zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia neustanovuje inak.
3. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Slovenskom Grobe uzensením č.
12.-VIII/OZ/2018 dňa 12.12.2018 a účinnosť nadobúda dňa 1.1.2019.

JUDr. Štefan Gašparovič v.r.
starosta obce

Príloha č. 1

OZNÁMENIE
Údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na
rok ...........
Prevádzkovateľ MZZO oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. II. VZN č. ..........
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia tieto údaje pre
určenie výšky poplatku:
a) označenie prevádzkovateľa
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
bankové spojenie:
IBAN:

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

b) označenie prevádzky, kde sa nachádza MZZO
názov prevádzky:
...........................................................................
adresa:
...........................................................................

c) údaje o MZZO
typ MZZO:
príkon:
druh paliva:
množstvo
spotrebovaného paliva:
počet prevádzkových hodín:
poznámka:

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

d) množstvo znečisťujúcej látky
(napr. použitých lakov a riedidiel a pod.)
..........................................................................................................................

Príloha č. 2

SADZOBNÍK
poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO
e) MZZO spaľujúci pevné palivo za každú spotrebovanú aj začatú 1 tonu paliva
a) uhoľné brikety
7,- €
b) hnedé uhlie
7,- €
c) lignit
8,- €
d) čierne uhlie
6,- €
e) koks
5,- €
f) drevené brikety a pelety
4,- €
g) drevo
4,- €
f) MZZO spaľujúci kvapalné palivo za každú spotrebovanú aj začatú 1 tonu paliva
a) ťažké vykurovacie oleje
8,- €
b) ľahké vykurovacie oleje
5,- €
c) nafta
5,- €

g) MZZO spaľujúci plynné palivo nad 20 000 m3
a) od 20 000 m3 do 29 999 m3
200,- €
b) od 30 000 a viac
300,- €
h) MZZO neuvedené v bodoch 1 – 3 tohto sadzobníka
(napr. autoopravárenstvo – lakovanie a oprava náterov a pod.)
Paušálny poplatok

Zverejnené dňa : 14.12.2018
Zvesené dňa : 31.12.2018

50,- €

