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VYVESENÉ DŇA:
zvesen:
Mesto Liptovský Mikuláš podľa § 6 íSRDiiäS:

'ŇA:

12 2018
0 5 01 2019

1/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v súlade s §6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon") vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 7/2018/VZN
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

Článok 1
Rozsah pôsobnosti
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN") určuje podrobnosti vo veciach
poplatku za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok") prevádzkovateľa malého zdroja
znečisťovania ovzdušia na území mesta Liptovský Mikuláš.
Článok 2
Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať
1.

Poplatok sa nevyrubuje za malé zdroje znečisťovania ovzdušia:
a) mestu Liptovský Mikuláš a organizáciám zriadených mestom,
b) predškolským a školským zariadeniam,
c) organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci
a humanitárnej starostlivosti, ak nie sú využívané na podnikateľské účely,
d) ktorými sú všetky druhy krbov zabudovaných v objektoch pre podnikanie.
Článok 3
Náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia

1.

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia v oznámení1 uvedie:
a) označenie prevádzkovateľa (identifikácia, sídlo, IČO),
b) označenie prevádzky (jej názov a adresu),
c) charakteristiku zdroja znečisťovania:
I. pri stacionárnom spaľovacom zariadení druh zariadenia, tepelný výkon zdroja, druh
paliva a jeho kvalitatívne ukazovatele, množstvo spotreby paliva, počet prevádzkových
hodín,
II. pri skládke odpadov a surovín druh skládky, druh skladovaného odpadu/surovín,
množstvo uloženého odpadu za uplynulý rok, rozlohu prevádzkovej plochy,

1 §6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení
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Hl. pri technologických celkoch druh výroby alebo činnosti, druh a spotrebu surovín,
prchavých látok, náterových hmôt, druh a účinnosť odlučovacích zariadení.
2. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia oznámi mestu zmenu alebo zánik
malého zdroja do 15 dní, vrátane údajov potrebných pre určenie výšky poplatku podľa
skutočnosti za obdobie od začiatku kalendárneho roka do doby zmeny alebo zániku zdroja.
3. Na prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia uvedených v Článku 2 VZN sa
oznamovacia povinnosť nevzťahuje.
Článok 4
Stanovenie a platenie poplatku
1. Poplatok pre každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia sa určuje na kalendárny rok paušálnou
sumou na základe rozhodnutia mesta, maximálne do výšky 663,87 €.
2. Ročný poplatok sa platí od 35 eur ročného poplatku v štvrťročných splátkach vo výške jednej
štvrtiny ročného poplatku najneskôr do 15. dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka.
3. Ak ročný poplatok nepresiahne 35 eur, je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
4. Poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
5. Poplatková povinnosť nevzniká, ak:
a) ide o malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorým mesto poplatok v zmysle Článku 2
tohto VZN nevyrubuje,
b) vypočítaný poplatok je v sume nižšej ako 3 eurá.
6. Mesto konanie zastaví, ak zistí, že poplatková povinnosť nevzniká; rozhodnutie o zastavení
konania sa v takomto prípade iba vyznačí v spise a oznamovateľovi sa nezasiela.
Článok 5
Sadzba poplatku
1. Sadzby poplatkov za prevádzkovanie malých zdrojov na území mesta sú:
a) Poplatok pre stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom
do 0,3 MW s ročnou spotrebou podľa druhu spaľovaného paliva:
drevo, peletky, brikety, slama 1,50 €/t
koks, vykurovací olej 4,-€/t
čierne uhlie 5,-€/t
hnedé uhlie 6,-€/t
nafta 3,- €/t
zemný plyn a iné plynné palivá 0,20 C/1000 m3 spáleného plynu.
b) Poplatok pre plochy s únikom znečisťujúcich látok:
0,40 €/l m2 pôdorysnej plochy skládky odpadov
0,20 €/l m2 pôdorysnej plochy skládky palív, surovín, produktov.
c) Poplatok pre technologické celky:
-

150,- €/l t emitovaných tuhých znečisťujúcich látok a prchavých organických látok

2

/ý?Á

/

- 0,01 €/m3 pohonných hmôt pri čerpacích staniciach
-

10;- € paušálne za čistiarne odpadových vôd.

2. Pre ostatné malé zdroje znečisťovania ovzdušia, pri ktorých nie je možné určiť poplatok podľa
vyššie uvedeného sadzobníka poplatkov, sa výška poplatku určí paušálne v sume 20,€/ročne pre každý zdroj znečisťovania ovzdušia.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú príjmom
rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš.
2. Týmto VZN

sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2009/VZN o poplatkoch za

znečisťovanie ovzdušia v znení:
VZN č. 1/1997/VZN zo dňa 6.2.1997 s účinnosťou od 21.2.1997,
VZN č. 7/1999/VZN zo dňa 4.11.1999 s účinnosťou od 1.1.2000,
VZN č. 4/2008/VZN zo dňa 13.5.2008, s účinnosťou od 1.1.2008,
VZN č. 5/2011/VZN zo dňa 23.6.2011, s účinnosťou od 11.7.2011.
3. VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.
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Ing. Ján Blchác, FjfhD.
primátor mesta
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