Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016
o ovzduší, o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečistenia ovzdušia na území obce Dolný Bar

ako Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dolný Bar č. 01/2012
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečistenia ovzdušia na území obce Dolný Bar
Tento Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dolný Bar
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia
ovzdušia na území obce Dolný Bar bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Dolnom Bare dňa 11.11.2016 uznesením č. 1/11
ako Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli v obci od 17.10.2016 do 10.11.2016
Toto nariadenie je podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších vyvesené na úradnej tabuli v obci od 14.11.2016

Účinnosť nadobúda dňa 1.1.2017

Starosta obce

Ing. Bereczk Oskár

Pečiatka podpis :

.................................
1

DODATOK č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dolný Bar č. 1/2012 o ovzduší, o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia v Obci Dolný Bar
Obec Dolný Bar v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, na základe zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a č. 231/2013
Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej
evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o
súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, a na
základe zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov, vydáva tento dodatok VZN:
Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dolný Bar č. 1/2012 o ovzduší, o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom a vymedzení zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov znečistenia ovzdušia v Obci Dolný Bar pod číslom 4/2016
Čl. 1
Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia upravuje podmienky určovania a vyberania
poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia na území obce od
1.1.2017 za uplynulý rok a ďalšie roky. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolný Bar č.
1/2012, v znení dodatku č. 2 o ovzduší, o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom a vymedzení zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov znečistenia ovzdušia
v Obci Dolný Bar sa mení a dopĺňa nasledovne:
Príloha č. 1 VZN. 1/2012, v znení dodatku č. 1 je zrušená. Nová príloha č.1 znie:
1. Príloha č.1. Základné sadzby poplatku
1. TECHNOLOGICKÉ CELKY OBSAHUJÚCE STACIONÁRNE ZARIADENIA NA
SPAĽOVANIE PALÍV S NAINŠTALOVANÝM SÚHRNNÝM MENOVITÝM TEPELNÝM
PRÍKONOM DO 0,3 MW

1.1 100,- €, ak sa v ňom za obdobie minulého roka spálilo:
a) do 10 ton hnedého uhlia
b) do 16 ton čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja
1.2 33,20 €, ak sa v ňom za obdobie minulého roka spálilo:
a) do 20 ton ľahkého vykurovacieho oleja
b) do 50 ton nafty
c) od 15 000 m3 do 30 000 m3 zemného plynu, propán-butánu
d) od 10 m3do 20 m3dreva
e) od 1000 m3do 5000 m3 zemného plynu
1.3 16,60 €, ak sa v ňom za obdobie minulého roka spálilo:
a) do 10 m3 drevnej hmoty
b) do 1000 m3 zemného plynu
c) do 10 ton nafty
d) do 10 ton ľahkého vykurovacieho oleja
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1.4 Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok nasledovných základných
sadzieb a spotreby paliva za uplynulý rok:
a) Spaľovanie hnedého uhlia, čiernouhoľného prachu a kalu 7,30- €/t uhlia
b) Spaľovanie čierneho uhlia a koksu 5,50- €/t spáleného uhlia a koksu
c) Spaľovanie nafty 0,04 - €/l spálenej nafty
d) Spaľovanie ľahkého vykurovacieho oleja 0,04 - €/l spáleného oleja
e) Spaľovanie dreva 3,00 - €/m3 spáleného dreva
f) Spaľovanie bioplynu 3,70- €/10 000 m3 bioplynu
g) Spaľovanie zemného plynu 0,01 €/ m3 zemného plynu
2. OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA
Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických
rozpúšťadiel menej ako 600 kg/rok
a) spotreba náterovej hmoty 0,20 € /kg spotrebovanej náterovej hmoty
b) spotreba organického rozpúšťadla 0,50 € /kg spotrebovaného organického rozpúšťadla
2.1

2.2 Ostatné priemyselné výroby a spracovania kovov - spracovanie kovov 3.- €/t kovu.
2.3 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

do 200 ks hovädzieho dobytka
do 500 ks ošípaných nad 30kg
do 100 ks prasníc
do 5000 ks hydiny
do 2000 ks oviec
do 300 ks koní
do 1500 ks kožušinových a iných úžitkových zvierat

3,70- € /10 ks
3,70- €/ 30 ks
3,70- €/ 5 ks
3,70- €/ 100 ks
3,70- € / 100 ks
3,70- € / 10 ks
3,70- €/10 ks

2.4 Priemyselné spracovanie dreva:
1. mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovaného
dreva v m3/d < 50 m3/deň :
spracovanie kusového dreva 1,00.- €/ m3 dreva
2. mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty /piliny, stružliny, triesky, štiepky
a pod./:
a) od 0 m3 do 10 m3 drevnej hmoty
16,60 €
b) od 11 m3 do 30 m3 drevnej hmoty
24,90 €
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c) od 31 m do 50 m drevnej hmoty
33,20 €
d) od 51 m3 do 80 m3 drevnej hmoty
49,80 €
e) od 81 m3 do 100 m3 drevnej hmoty
74,70 €
Výška poplatku pri vyššom spracovaní drevnej hmoty je násobok nasledovnej základnej sadzby
a spracovaného množstva drevnej hmoty za uplynulý rok: 0,50 €/1 m3 dreva
c) spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel podľa projektovanej
spotreby organických rozpúšťadiel do 0,6 t za rok:
a) lepenie
0,10 €/kg lepidla z. organických rozpúšťadiel
b) laminovanie
0,10 €/kg mat. s obsahom organ. rozpúšťadiel
c) nanášanie náterov, lakov
0,20 €/kg náterových hmôt
d) impregnácia
0,10 €/kg materiálu na impregnáciu
e) spotreba organického rozpúšťadla
0,50 € /kg organického rozpúšťadla
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2.5
2.6

Priemyselná výroba betónu, malty a alebo iných stavebných materiálov s
projektovanou výrobnou kapacitou do 10 m3 za hodinu 66,4 € na rok
Výroba plsti a spracovanie inej vláknitej biomasy s projektovanou kapacitou
spracovanej suroviny v t/d menej ako 1 t/deň.
Spracovanie drevenej triesky a pilín 1.- €/t

2.7
2.8

Čerpacie stanice benzínu podľa projektovaného ročného obratu alebo skutočného
ročného obratu menej ako 100 m3/rok 0,50 €/ m3/rok obratu pohonnej hmoty
Ostatné výroby a technologické procesy, ktoré nie sú uvedené v tomto sadzobníku a
spadajú podľa zákona 137/2010 Z.z do kategórie malého zdroja 100.- €/zdroj
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SKLÁDKY PALÍV, SUROVÍN, PRODUKTOV, ODPADOV A ZÁCHYTNÝCH
EXHALÁTOV, PLOCHY NA KTORÝCH SA VYKONÁVAJÚ PRÁCE, KTORÉ
MÔŢU SPÔSOBOVAŤ ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA A INÉ
STAVBY,
ZARIADENIA A ČINNOSTI VÝRAZNE ZNEČISŤUJÚCE OVZDUŠIE ( NAPR.
MANIPULÁCIA S UHLÍM, OBILÍM, SYPKÝMI MATERIÁLMI A POD.)

3.2

Skládky odpadov, materiálov, palív surovín /dočasne a trvalé/, lomy a iné plochy, pri
ktorých dochádza k znečisťovaniu ovzdušia 0,04- €/ m2 plochy

Uloženie odpadov na skládku na odpad, ktorý nie je nebezpečný 0,02- €/t odpadu
Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe oznámených údajov.
V zóne s obmedzenou prevádzkou mobilných zdrojov sú všetci prevádzkovatelia povinní
zaplatiť maximálnu výšku poplatku 663,87 € pre každý zdroj.
3.2

2. § 12 znie: Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok č. 2 VZN č. 4/2016 bol zverejnený dňa 14.11.016, a bol schválený
Obecným zastupiteľstvom dňa 11.11.2016 po zapracovaní pripomienok.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom
zriadení dňom 1. januára 2017 na rok 2017 a ďalšie roky.
3. Toto VZN , vrátane dodatku č. 2 je zverejnené prostredníctvom web stránky obce a je
prístupné na Obecnom úrade Dolný Bar
V Dolnom Bare dňa 14. novembra 2016

Ing. Bereczk Oskár
starosta obce
Vyvesené dňa : 14.11.2016
Zvesené dňa: 30.11.2016

4

