Obec Trenčianske Bohuslavice

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2011
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Trenčianske Bohuslavice,
dňa 2.11.2011

Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Bohuslavice v súlade s ust. § 6 ods. 2 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe § 6 ods. 5 zákona č.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trenčianske Bohuslavice
č.4/2011
o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
§1
Základné ustanovenie
(1)

Obecné zastupiteľstvo v Trenč. Bohuslaviciach na základe § 2 ods. 2 zákona č. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení zavádza s účinnosťou od
1.1.2012 na území obce poplatok za znečistenie ovzdušia.
§2
Poplatková povinnosť

(2)

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) platia právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na
území obce, za podmienok stanovených v tomto nariadení.

(2)

Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci.

(3)

Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom obce.
§3
Oznamovacia povinnosť

(1)

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný každoročne do 15.
februára ohlásiť obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín
za uplynulý rok z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, najmä druh palív a surovín.
§4
Výpočet poplatku

(1)

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
v závislosti na spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú na základe
údajov oznámených podľa §3 a sadzby poplatku stanovenom v bode 2.

(2)

Prevádzkovateľovi malého zdroja znečistenia ovzdušia, ktorý nedokáže zdokladovať
spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, bude poplatok stanovený
na základe výkonu zdroja znečisťovania ovzdušia a sadzby stanovenej v bode 4.

(3)

Sadzba poplatku stanovená podľa druhu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú:
a) Zemný plyn:
0,017 €/m3
b) Propán bután:
0,034 €/l
c) Tuhé palivá:
10,00 €/t

(3)

Sadzba poplatku stanovená na základe inštalovaného výkonu zdroja znečisťovania
ovzdušia:
Zdroje na tuhé palivo:
do
5 kW do
10 kW do
20 kW do
30 kW do
40 kW do
50 kW do
60 kW do
70 kW do
80 kW do
90 kW do
100 kW nad
100 kW -

33,00 €
66,00 €
132,00 €
198,00 €
264,00 €
330,00 €
396,00 €
462,00 €
528,00 €
594,00 €
660,00 €
660,00 €

Zdroje na zemný plyn a propán bután:
do
5 kW 16,50 €
do
10 kW 33,00 €
do
20 kW 66,00 €
do
30 kW 99,00 €
do
40 kW - 132,00 €
do
50 kW - 165,00 €
do
60 kW - 198,00 €
do
70 kW - 231,00 €
do
80 kW - 264,00 €
do
90 kW - 297,00 €
do
100 kW - 330,00 €
nad
100 kW - 330,00 €

§5
Oslobodenie od poplatku
(1)

Oslobodení od poplatku podľa tohto nariadenia sú prevádzkovatelia malých zdrojov
umiestnených:
a) v bytových domoch,
b) v školských zariadeniach.
§6
Platenie poplatku

(1)

Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe spotreby palív a surovín vydá
rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania
ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky
týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
§7
Pokuty

(1) Za nesplnenie oznamovacej povinnosti uvedenej v § 3 a určených v rozhodnutí obce
vydanom podľa § 6 uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu vo výške do
663,87 €.

(2)

Pokuty sú príjmom obce.
§8
Záverečné ustanovenie

(1)

Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Bohuslavice č.
3/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

(2)

Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianske Bohuslavice sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia uznieslo dňa 28.11.2011
Uznesením č. 65/2011.
§7
Účinnosť

(1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012.

Ing. Bibiana Naďová
starostka obce

