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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Brestovec č. ...../2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
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OBEC BRESTOVEC
Brestovec 86, 946 17 Brestovec, IČO: 00306380

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie č. …. /2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi

Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 05.06.2018
Zverejnený na internetovej stránke (www.brestovec.eu)
obce dňa

05.06.2018

Dátum začiatku pripomienkového konania: 06.06.2018
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: 19.06.2018
do (vrátane)
Zvesený z úradnej tabule obce dňa: 26.06.2018
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené 20.06.2018
dňa:
Pripomienky zasielať:
- písomne na adresu: Obec Brestovec, Brestovec 86, 946 17 Brestovec
- elektronicky na adresu: obec@brestovec.eu
- faxom na tel. číslo: +421 35 7738121
- osobne – ústne do zápisnice : na Obecnom úrade v Brestovci, Brestovec 86, 946 17
Brestovec

Schválené všeobecne záväzné nariadenie obce Brestovec
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Brestovci dňa: 08.08.2018
Uznesenie OZ Brestovec číslo:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia obce Brestovec č. ....../2018
z 08.08.2018
o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia malými zdrojmi
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci na základe prenesenej pôsobnosti podľa § 6 a § 11 ods.
4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v
súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len “zákon č. 401/1998 Z. z.”) sa uznieslo na vydaní na tohto
všeobecne záväzného nariadenia:

Článok 1
Predmet nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
a) náležitosti oznámenia prevádzkovateľov (ďalej len „prevádzkovateľ“) malého zdroja
znečisťovania ovzdušia,
b) vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nevyrubuje a na
ktorých prevádzkovateľov sa oznamovacia povinnosť nevzťahuje,
c) výšku poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Článok 2
Náležitosti oznámenia prevádzkovateľa a oznámenie o zániku malého zdroja znečisťovania
ovzdušia

(1) Prevádzkovateľ je povinný za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia v oznámení v
lehote podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. (t.j. každoročne do 15.februára) uviesť
obci Brestovec spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikli za uplynulý
kalendárny rok.
(2) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť obci Brestovec zánik malého zdroja znečisťovania
ovzdušia do 15 dní od zániku malého zdroja a zároveň zaplatiť alikvótnu čiastku za
obdobie roka, v ktorom bol malý zdroj prevádzkovaný.

Článok 3
Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nevyrubuje a na ktorých
prevádzkovateľov sa oznamovacia povinnosť nevzťahuje
Poplatková a oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na:
a) malé zdroje znečisťovania ovzdušia v rodinných domoch (fyzické osoby - nepodnikatelia),
b) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje obec Brestovec,
c) malé zdroje znečisťovania ovzdušia predškolských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec
Brestovec,
d) malé zdroje znečisťovania ovzdušia sociálnych a charitatívnych organizácií.

Článok 4
Výška poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
(1) Poplatok prevádzkovateľa sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou
najviac do výšky 663,87 Eura na základe údajov oznámených podľa článku 2 ods. 1 tohto
nariadenia, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k
spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
(2) Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované
malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce Brestovec.
(3) Výška poplatku prevádzkovateľa na spaľovanie palív s tepelným výkonom nižším ako 0,3
MW pozostáva z paušálneho poplatku vo výške 5,00 Eur bez ohľadu na spotrebu paliva
a z poplatku vo výške 5,00 Eur, ak v ňom za obdobie uplynulého kalendárneho roka spálil:
a) do 0,75 t hnedého uhlia, alebo
b) do 1,25 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja, alebo
c) do 2,00 t ľahkého vykurovacieho oleja, alebo
d) do 2,5 t nafty,
e) 10 000 m³ zemného plynu alebo
f) drevo 7 000 m³ .
(4) Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva, ako je uvedené v odseku 3, pozostáva z paušálneho
poplatku 5,00 Eur a násobku 5,00 Eur k podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v
odseku 3, písm. a), b), c), d), e) a f) najviac však do výšky 663,87 Eur.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 08.08.2018 uznesením
č. ……………. a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
Obecného úradu v Brestovci, t.j. ………………………. .

V Brestovci dňa 05.06.2018

Peter Tóth
starosta obce Brestovec

Dôvodová správa
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
a) náležitosti oznámenia prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
b) vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nevyrubuje a na
ktorých prevádzkovateľov sa oznamovacia povinnosť nevzťahuje,
c) výšku poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva za účelom jeho zosúladenia so splnomocňujúcim
ustanovením § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z.,

Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Obec Brestovec
zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Brestovec číslo ............../2018, o
poplatkoch za znečisťovania ovzdušia malými zdrojmi, o ktorom bude rokovať Obecné
zastupiteľstvo v Brestovci dňa 08.08.2018.
Podľa § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom
vyvesenia návrh začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby
a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne
do zápisnice na Obecnom úrade Brestovec.
Táto lehota končí uplynutím dňa 19.06.2018. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť
nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie
pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť zdôvodnená, inak
na pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ
nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
V Brestovci dňa 05.06.2018

