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Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej na základe ustanovenia § 6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením
§ 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších
zmien vydáva

Všeobecne záväzného nariadenia obce Dunajská Lužná č. 3/2006
o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
§1
Úvodné ustanovenia
Toto nariadenie upravuje náležitosti oznamovacej povinnosti prevádzkovateľov malých
zdrojov znečistenia ovzdušia a ďalšie podrobnosti v uplatnení zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien na území obce Dunajská
Lužná a to pokiaľ ide o tzv. „ malé zdroje znečisťovania ovzdušia “.
§2
Základné ustanovenia
1. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sa rozumejú ostatné technologické celky
nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa
vykonávajú práce, ktoré spôsobujú znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín,
produktov a odpadov, stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie ak nie sú
súčasťou veľkého alebo stredného zdroja / ďalej len ako malý zdroj /, napr. technologické
objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom
nižším ako 0,3 MW / 300kW /, s výnimkou lokálnych kúrenísk v bytoch, obytných
domoch.
2. Poplatok podľa tohto nariadenia platia právnické a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, ktoré na území obce Dunajská Lužná prevádzkujú malé zdroje znečisťovania
ovzdušia. 1)
3. Obec Dunajská Lužná vydá rozhodnutie v ktorom určí ročný poplatok právnickej osobe
a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania
ovzdušia. 2)

§3
Výška poplatkov
1.

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa určuje ročnou
paušálnou sumou nasledovne:
a) pre tepelné zdroje s tepelným príkonom do 300kW sa stanovuje ročný poplatok
1.1. v sume 16,59 €/rok (500 Sk/rok), ak ide o zdroj spaľujúci plyn
1.2. v sume 66,38 €/rok (2 000 Sk/rok), ak ide o zdroj spaľujúci iné palivo /do množstva 20 t /

1.3. v sume 99,58 €/rok (3 000 Sk/rok), ak ide o zdroj spaľujúce iné palivo /nad množstva 20 t/
pre zariadenia technologických výrob nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných
zdrojov v sume 165,95 €/rok (5 000 Sk/rok).
§4
Oznamovanie údajov a spôsob úhrady poplatkov
1. Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou, alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie je povinný 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 účinnosti odlučovacich zariadení. 3)
2. Obec Dunajská Lužná vyrubuje poplatok rozhodnutím.
3. Poplatok za rok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti vydaného
rozhodnutia.
4. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného
podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom
znečisťoval ovzdušie než došlo k zániku zdroja. Za týmto účelom oznámi zánik zdroja do
15 dní obci, vrátane údajov potrebných pre určenie výšky poplatku.
§5
Oslobodenie od poplatkovej povinnosti
1. Od poplatkovej povinnosti za znečisťovanie ovzdušia sú oslobodené :
a) malé zdroje znečisťovania, ktoré majú tepelný príkon do 50kW / 0,05MW / a nie sú
využívané na podnikateľskú činnosť / napr. rodinné domy, stavby na individuálnu
rekreáciu atď. /.
b) malé zdroje znečisťovania, ktoré majú tepelný príkon do 300kW / 0,3MW /, skládky
palív, surovín, KO ktorých prevádzkovateľom sú právnické osoby založené obecným
zastupiteľstvom.
§6
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú povinní 4) :
1. Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s podmienkami pre
prevádzku týchto zariadení, ktoré určia výrobcovia alebo orgány ochrany ovzdušia, pokiaľ
sprísnia podmienky určené pre prevádzku týchto zariadení výrobcovia.
2. Umožniť pracovníkom orgánov ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným
osobám prístup ku zdrojom znečisťovania za účelom zistenia množstva znečisťujúcich
látok a kontroly zdroja znečisťovania a jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné
podklady. Podrobnosti o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok zo zdroja
znečisťovania a stupne znečisťovania ovzdušia ustanovia osobitné predpisy.

§7
Použitie príjmov z poplatkov
1. Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú
príjmom rozpočtu obce.
§8
Sankcie
1. Za nesplnenie povinností, uvedených v § 4 ods. 1 uloží obec prevádzkovateľovi malého
zdroja pokutu do 663,87 € (20 000 Sk).
2. Pokutu podľa ods. 1 možno uložiť do 1 roka, kedy sa obec o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.6)

§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ak toto nariadenie neustanovuje inak, vzťahujú sa na konanie o poplatkoch všeobecné
predpisy o správnom konaní. 7)
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo prejednané a schválené na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 31.10.2006 v bode D/3 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli, t.j. dňa 16.11.2006
3. Zmeny a doplnky k tomuto nariadeniu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
4. Vydaním tohto VZN sa zruší VZN č. 13/1994 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

V Dunajskej Lužnej dňa ..........................................

Ing. Ladislav Cingel
starosta obce

1)
2)
3)
4)
5)

§ 1 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
§ 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
§ 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
§ 20 zákona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší
§ 8 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
6) zákon č. 71/1967 o správnom konaní

