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Obec Turňa nad Bodvou, Obecný úrad, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou

Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou na základe § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.
z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v spojení ust. § 6 ods. 2
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 1 ods. 2
zákona 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší sa uznieslo
na t o m t o
Všeobecne záväznom nariadení
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) vymedzuje pojmy, práva a povinnosti,
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Turňa nad Bodvou pri
ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou do ovzdušia a určuje
spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
2. Toto nariadenie tiež vymedzuje zdroje znečistenia, ktorým poplatok nebude vyrubený.
§2
Základné pojmy
1.

Klasifikácia
znečisťujúcich
látok, zdrojov znečisťovania ovzdušia,
povinnosti
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia je stanovená zákonom č.137/2010
Z.z. o ovzduší (ďalej ako zákon o ovzduší).

2.

Znečisťujúcou látkou na účely tohto zákona sa rozumie akákoľvek látka vnášaná ľudskou
činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na
zdravie ľudí alebo životné prostredie, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je
upravené osobitným predpisom 1),

3.

Zdroj znečisťovania ovzdušia je2 :
a) stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a
produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo
úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje
alebo môže znečisťovať ovzdušie; vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v
rámci funkčného celku a priestorového celku,
b) mobilný zdroj, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím
motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie.

4. Stacionárny malý zdroj (ďalej malý zdroj) je zdroj, ktorým je ostatný technologický celok,
plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce
ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja 3).

1)

§ 2 písm b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
§ 3 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z.
3)
§ 3 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. v spojení s vyhláškou MP ŽP a RR č. 356/2010 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
2)
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5. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v podmienkach obce Turňa nad Bodvou sú:
a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným
tepelným príkonom do 0,3 MW 4),
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia
a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia5)
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia3
d) sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, ak nie sú súčasťou
veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia
e) stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo
stredného zdroja
6.

Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania podľa tohto nariadenia sa rozumie právnická
alebo fyzická osoba, oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje zdroj znečisťovania ovzdušia
na území obce Turňa nad Bodvou.
§3
Poplatková povinnosť

1.

Za znečisťovanie ovzdušia sú povinný prevádzkovatelia zdrojov platiť poplatok za
znečisťovanie ovzdušia podľa množstva a druhu vypúšťaných látok. Povinnosť platiť poplatky
sa nevzťahuje na fyzické osoby, prevádzkujúce malé zdroje znečisťovania, s tepelným
výkonom do 50 kW, pokiaľ sa taký zdroj pravidelne nepoužíva na výkon podnikateľskej
činnosti .

2.

Pri zániku malého zdroja znečisťovania je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku
určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok určený za to obdobie
kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja. Za
tým účelom oznámi zánik malého zdroja do 15 dní obci, vrátane údajov podľa § 4 ods. 4 tohto
nariadenia.

3.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia, ktoré vzniká prevádzkovaním malého zdroja alebo
viacerých malých zdrojov, vyrubí obec Turňa nad Bodvou na základe predloženého oznámenia
o spotrebe palív a surovín, ktoré predloží prevádzkovateľ malého zdroja.

4.

Prevádzkovateľ malého zdroja 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 ukazovateľoch palív
a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a
účinnosti odlučovacích zariadení.
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania je povinný v oznámení údajov uviesť:
a) označenie prevádzkovateľa, t. j. obchodné meno, sídlo, IČO,
b) označenie všetkých prevádzok - ich názvy a sídla (do jedného podania),
c) charakteristiku zdroja znečisťovania:
1. pri stacionárnom spaľovacom zariadení (palivovo-energetický priemysel) - druh
zariadenia, tepelný príkon zdroja, druh paliva a jeho kvalitatívne ukazovatele, množstvo
spotreby paliva,
2. pri čerpacích staniciach kvapalných palív (chemický priemysel) – celkový obrat
kvapalných palív vyjadrených v metroch kubických (m3)

4)
5)

Príloha č. 2 k vyhláške č. 356/2010 Z. z.
§ 3 ods. 2 písm. c/ zákona č. 137/2010 Z.z.
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3.
4.
5.

6.

5.

pri čistiarňach odpadových vôd (nakladanie s odpadmi) – počet ekvivalentných
obyvateľov napojených na čistiareň
pri autoopravovniach (ostatný priemysel a zariadenia) - spotrebu organických
rozpúšťadiel vyjadrených v tonách (t)
pri zariadeniach na chov hospodárskych zvierat (ostatný priemysel a zariadenia) –
projektovaná kapacita zariadenia, percento plnenia kapacity, ak ide o prerušované
užívania uviesť skutočné časové obdobie (od/do)
pri skládke odpadov a surovín (poplatky za plochy na ktorých sa vykonávajú práce,
ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia) - druh skládky, druh skladovacieho
odpadu alebo suroviny, množstvo uloženého odpadu alebo suroviny za uplynulý rok,
rozlohu prevádzkovej plochy,

Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na :
a) prevádzkovateľov malých zdrojov (lokálne kúrenisko), ktoré sú umiestnené v bytoch,
obytných domoch, rodinných domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto
zdroje nevyužívajú na podnikanie.
b) prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa ročne spáli menej
paliva ako je uvedené v Prílohe č. 1 tohto nariadenia.
c) malé zdroje ktoré prevádzkuje obec Turňa nad Bodvou.
d) malé zdroje v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Turňa nad Bodvou.

5. Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich
látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí
ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom
roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti
prevádzkovateľa malého zdroja.
§4
Výška poplatku a spôsob platenia poplatku
1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou
sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa § 4 ods. 2 tohoto 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 na území obce Turňa nad Bodvou
3. Na určenie výšky poplatku za prevádzkovaný malý zdroj sa pre účely tohto nariadenia použije
sadzobník poplatkov uvedený v Prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú
súčasť.
4. Ostatné malé zdroje, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa sadzobníka poplatkov
uvedeného v Prílohe č. 1, je výška poplatku určovaná individuálne podľa druhu danej
technológie a vplyvu na znečisťovanie ovzdušia, a to paušálnou sumou do 663,87 € pre každý
zdroj na kalendárny rok.
5. Ak je určený ročný poplatok za malý zdroj, alebo súčet poplatkov za všetky prevádzkované
malé zdroje nižší ako 4,0 €, poplatok sa nevyrubuje.
6. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č. 401/1998 Z. z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa vzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní.
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7. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja povinný zaplatiť do 15 dní
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku.
8. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia sa môže zaplatiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49,
044 02 Turňa nad Bodvou v úradných hodinách
b) na účet obce zriadený v DEXIA banke Slovensko a.s. číslo účtu 0401625001/5600,
- variabilný symbol: číslo platobného výmeru; V „správe pre prijímateľa“ udať meno
a priezvisko (alebo obchodný názov) a adresu platcu
c) poštovou poukážkou na adresu obce
Obec Turňa nad Bodvou
Obecný úrad
Moldavská cesta č. 419/49
044 02 Turňa nad Bodvou,
- variabilný symbol: číslo platobného výmeru; V „správe pre adresáta“ udať meno
a priezvisko (alebo obchodný názov) a adresu platcu.
§5
Pokuty právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
1.

Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a určených v rozhodnutí obce vydanom
podľa § 6 ods. 6 cit. zákona uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87
eura. Túto pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec o porušení povinností
dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti. Uložená pokuta je príjmom
obce.".
§6
Kontrolná činnosť

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci obce Turňa nad
Bodvou.
2. Ak toto nariadenie neustanovuje inak, vzťahujú sa na konanie o štátnej správe ochrany
ovzdušia ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
§7
Záverečné ustanovenia

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb
vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce Turňa nad
Bodvou.
2. Pre vyrubenie a úhradu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
v roku 2012 za rok 2011 sa použijú údaje o výške poplatku podľa Všeobecne záväzného
nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov účinného
od 14.04.1994 v znení neskorších zmien a doplnkov
3. Poplatky podľa Prílohy č.1 sa vyrubia prvýkrát v roku 2013 podľa údajov za rok 2012
5
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Príloha č. 1
Sadzobník poplatkov
pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia
1. Palivovo-energetický priemysel
Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným
menovitým tepelným príkonom do 0,30 MW.
1.1 Zariadenia na spaľovanie zemného plynu
Spotreba zemného plynu (m3/rok)
Každých začatých 5 000 m3

Poplatok (€)
4,00

1.2 Ostatné spaľovacie zariadenia
Druh spotrebovaného paliva
Hnedé uhlie
Čierne uhlie, koks, antracit
Palivové drevo, drevo, palety, biomasa
Ľahký vykurovací olej
Ťažký vykurovací olej
Nafta

Poplatok (€/tonu)
10,00
6,00
6,00
6,00
8,00
3,00

2. Chemický priemysel.
Čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG)
a stlačeného zemného plynu naftového (CNG) s obratom do 100 m3/rok.
2.1 Čerpacie stanice kvapalných palív
Čerpacie stanice pohonných látok s obratom
(m3)
do 49,99
od 50 do 100

Poplatok (€/tonu)
20,00
40,00

3. Nakladanie s odpadmi.
3.1 Čistiarne odpadových vôd - čistiarne komunálnych odpadových vôd s kapacitou do 5 000
ekvivalentných obyvateľov
Čistiarne komunálnych odpadových vôd s kapacitou
do 5 000 ekvivalentných obyvateľov
paušálny poplatok

Poplatok (€)
10,00

4. Ostatný priemysel a zariadenia
4.1. Autoopravárenstvo – prestriekavanie osobných áut ako následná povrchová úprava
vozidiel s celkovou spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,5 t ročne
Lakovne, opravy náterov, striekanie áut so spotrebou do
0,5 t organických rozpúšťadiel ročne
paušálny poplatok
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Poplatok (€/tonu)
25,00

4.2. Chov hospodárskych zvierat projektovaný na kapacitu do 200 miest pre hovädzí dobytok
do 500 miest pre ošípané (nad 30 kg) do 100 miest pre prasnice do 5 000 miest pre hydinu
do 2 000 pre ovce do 300 miest pre kone a do 1 500 miest pre kožušinové a iné obdobné
úžitkové zvieratá
Chov hospodárskych zvierat
(percento plnenia kapacity)
do 24,99%
od 25,00% do 49,99%
od 50,00% do 74,99%
od 75,00% do 100,00%

Poplatok (€/tonu)
25,00
50,00
75,00
100,00

5. Poplatky za plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia
Výmera plochy
(m2)

Poplatok za skládku odpadov
(napr. stavebný odpad, suť...)
(€)

do 100
nad 100
nad 200
nad 500

30,00
40,00
50,00
100,00

8

Poplatok za skládku
palív, surovín,
produktov a pod.
(€)
15,00
20,00
25,00
50,00

