Všeobecne záväznénariadenie Mesta Šurany č. 4/2014
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia

Pripomienky k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šurany č. 4/2014 o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
možno uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na
Mestskom úrade v Šuranoch, Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany, e-mail:
msu@surany.sk,fax:035/6500108do 1.8.2014.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šurany č. 4/2014
o poplatkoch za znečisťovanie

ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

Mestské zastupitel'stvo v Šuranoch podl'a § 6 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisova § 6 odsek 5 zákona Č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov /ďalej len "Zákon o poplatkoch za
znečisťovanie
ovzdušia"
vydáva toto všeobecne
záväzné
nariadenie
o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia:

Článok 1
Účel VZN
Toto VZN určuje náležitosti oznámenia podl'a odseku 4 a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku
prevádzkovatel'a malého zdroja vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým
poplatok nebude vyrubovať, a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých
prevádzkovatel'ov sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť k poplatkom.

Článok 2
Vyčlenenie zdrojov, ktorým sa nebude vyrubovať poplatok a prevádzkovateľov
ktorých sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť.

na

(1) Od povinností uvedených v § 1 (povinnosť platiť poplatok) a § 6 odsek 4 (oznamovacia
povinnosť k poplatkom) Zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sú oslobodené:
a) zariadenie na spal'ovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW, ak sa v ňom za
obdobie uplynulého roka spálilo menej ako:
• 10 000 m3 zemného plynu,
• 1 t hnedého uhlia vrátane brikiet, čierneho uhlia, koksu alebo ťažkého vykurovacieho oleja,
• 1000 litrov I'ahkého vykurovacieho oleja, nafty,
• 1 t dreva, biomasy, drevených brikiet.
b) MZZO, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Šurany,
c) MZZO, ktoré sú prevádzkované základnou školou, materskou školou a inými školskými
zariadeniami,
d) MZZO, ktoré sú prevádzkované organizáciou, poskytujúcou všeobecne prospešné služby v
oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.

Článok 3
Poplatky
(1) Poplatok prevádzkovatel'ov MZZO na území Mesta Šurany sa pre každý zdroj urcuie na
kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,88 eur na základe údajov oznámených na tlačive
oznámenia, ktoré je prílohou všeobecne záväzného nariadenia, úmerne k množstvu a škodlivosti
vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe paliva a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú.
(2) Ročný poplatok prevádzkovateľa
MZZO
prevádzkované malé zdroje znečisťovania.

pozostáva

zo súčtu

poplatkov

za všetky

ním
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(3) Poplatok prevádzkovatel'a zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do
0,3 MW, ak za obdobie uplynulého roka spálili viac ako je uvedené v článku 2 predstavuje násobok
dvadsiatich eur a podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v článku 2, najviac však do
výšky 663,87 eur.
(4) Výška poplatku prevádzkovateľa iných malých zdrojov ako uvedených v odseku 3 tohto článku
VZN sa vyrubí za obdobie kalendárneho roka paušálnou sumou nasledovne:
a) prevádzky a technológie výroby s použitím náterových hmôt obsahujúcich prchavé organické
znečisťujúce látky: 30 eur/t
b) prevádzky a technológie výroby s použitím riedidiel: 60 eur/t
c) skládky palív, sypkého materiálu: 0,1 eur/t
d) skládky odpadov: 0,01 eur/t
e) čerpacie stanice pohonných hmôt s ročným obratom menším ako 100m3/rok: 100 eur/rok
(5) Výška poplatku prevádzkovateľa
3 odsek (1) tohto VZN.

ostatných malých zdrojov sa určí individuálne v zmysle článku

Článok 4
Spôsob platenia poplatku
(1) Mesto Šurany preskúma

údaje v oznámení a vydá rozhodnutie o určení poplatku.

(2) Poplatok je prevádzkovate I' MZZO povinný uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia Mesta Šurany o výške poplatku.
Poplatok je možné zaplatiť
- v hotovosti do pokladne Mestského úradu Šurany, Námestie hrdinov č. 1, alebo
- bankovým prevodom na účet Mesta Šurany, číslo účtu 174927172/0200, vedený vo VÚB a.s.
Nové Zámky,
- alebo poštovou poukážkou na uvedený účet.

Článok 5
Spoločné ustanovenia
(1) Pri zániku MZZO je prevádzkovateľ
povinný zaplatiť okrem poplatku určeného podl'a
skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval
ovzdušie, než došlo k zániku MZZO. Za týmto účelom je prevádzkovate I' povinný oznámiť zánik
MZZO do 15 dní Mestu Šurany vrátane údajov podľa prílohy tohto VZN.

Článok 6
Prechodné a zrušovacie ustanovenia
(1) Konania začaté podl'a VZN Č. 5/2013 o poplatkoch za znečisťovanie
znečisťovania ovzdušia, sa dokončia podľa tohto VZN.

ovzdušia malými zdrojmi

(2) Ku dňu účinnosti tohto VZN Č. 4/2014 sa ruší doteraz platné Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Šurany Č. 5/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.
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Článok 7
Účinnost'
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šurany Č. 4/2014 o poplatkoch za znečist'ovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečist'ovania ovzdušia nadobúda účinnost' dňa 1.1.2015.

V Šuranoch dňa

.
Imrich Várady, v. r.
primátor Mesta Šurany
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Toto VZN Mesta Šurany Č. 4/2014 bolo schválené
v Šuranoch Č. 34/2014-Z bod XII. dňa 26.6.2014

uznesením

Mestského

zastupitel'stva

PRílOHA č.1
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šurany č. 4/2014 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.

OZNÁMENIE
ÚDAJOV POTREBNÝCH

PRE VÝPOČET VÝŠKY POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE
OVZDUŠIA NA ROK 20
(podl'a skutočnosti

.

roka 20

Podať do 15. 2. 20

)

!Il

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (právnická osoba, fyzická osoba
oprávnená na podnikanie) oznamuje podl'a § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov mestu Šurany tieto údaje
potrebné pre výpočet výšky poplatku za znečistenie ovzdušia:

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľ zdroja:
Meno, priezvisko / obchodné meno:
Adresa/sídlo spoločnosti:
IČO:

Bankové spojenie:
Názov zdroja I typ zdroja:
(uviesť: spal'ovacie zariadenie, zariadenie technologických procesov, skladovanie ...)
Dátum začatia prevádzky:

II. ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH

A. Prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW uvádza:
Typ kotla:
Počet kotlov:
Príkon kotla / jednotlivých

kotlov (kW, MW)

Druh paliva (plyn, uhlie, drevo ...)
Celková spotreba paliva v roku 20..... (rn", t)

B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov spadajúcich do kategórie malých zdrojov
znečistenia, ako napr. lakovne, autoopravovne, pílenie dreva, údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne,
spracovanie obilia a pod. uvádza:
Kapacita výroby (tIrok)
Spotreba základných surovín (tIrok)
Druh znečisťujúcich látok
Hmotnostný tok znečisťujúcich

látok (tIrok)

Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich
(meranie, bilančný výpočet ...)

látok

C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, plôch, na ktorých sa vykonávajú
práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne
znečist'ujúce ovzdušie, ako napr. manipulácia s uhlím, obilím, sypkými materiálmi, ČOV, čerpacie
stanice PHM, výkrm dobytka, ošípaných a hydiny, silážovanie, poľné a spevnené hnojiská, skládky nádrže močovky a pod.
Druh vykonávanej činnosti
Druh manipulovanej, skladovanej látky
Množstvo manipulovanej,

skladovanej látky (tIrok)
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Veľkosť manipulačnej plochy (m

)

Oznámenie vypracoval:

.

Podpis:

E-mail I Telefón:

.

Za správnosť údajov zodpovedá:

.

Podpis:

(štatutárny zástupca)

Dňa:

.

.

Odtlačok pečiatky:

.

