OBEC LIPTOVSKÝ ONDREJ
Obecné zastupiteľstvo obce Liptovský Ondrej v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom
nariadení, zákona SNR č. 130/1991 Zb., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 369/90 Zb. a § 5 odst. 8
zákona SNR č. 311/92 Zb. o poplatkoch za znečisťovan ie ovzdušiqa sa uznieslo na tomto:

Všeobecno – záväznom nariadení
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
Článok 1.
Účel nariadenia
Toto všeobecno – záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) vymedzuje pojmy a povinnosti
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Lipt. Ondrej a určuje
výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
Článok 2.
Pojmy
1. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú technologické objekty obsahujúce
zariadenia na spaľovanie palív s tepelným výkonom nižším ako 0,2 MW,
technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkýlch a stredných zdrojov
ovzdušia skládky palív, surovín, produktov a odpadov a zachytených exhalétov a
zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.
2. Prevádzkovateľ malého zdroja (ďalej len prevádzkovateľ) podľa tohto nariadenia
právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie.
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Článok 3.
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je povinný:
a) oznámiť každoročne do 15. februára Obecnému úradu Liptovský Ondrej údaje potrebné na
zisťovanie škodlivosti vypúšťanej znečisťujúcej látky a o veľkosti zdroja prevádzkovaného
v uplynulom roku. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe tohto nariadenia,
b) Platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len poplatok),
c) umožniť povereným pracovníkom, obce Liptovský Ondrej (ďalej len obce) kontrolu malého
zdroja a poskytnúť všetky potrebné údaje o jeho prevádzkovaní.
2. Povinnosti platiť poplatok sa nevzťahuje na:
a) fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje s tepelným výkonom do 50 MW, pokiaľ nie sú
pravideľne používané na výkon podnikateľskej činnosti,
b) prevádzkovateľ stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa ročne spáli menej paliva,
ako je uvedené v § 4 ods. 1.

Článok 4.
Výška poplatku
1. Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív s tepelným výkonom nižším ako
0,2 MW je 100,- Sk, ak v ňom za obdobie uplynulého roka spálil:
a) 0,75 t hnedého uhlia, alebo
b) 1,25 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja, alebo
c) 2,00 t ľahkého vykurovacieho oleja, alebo
d) 5,00 t nafty, alebo
e) 30 000 m³ zemného plynu.
2. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 100,- Sk a podielu skutočnej spotreby k
spotrebe uvedenej v ods. 1, najviac však 10 000,- Sk.
3. Výška poplatku prevádzkovateľa malých zdrojov neuvedených v odseku 1 sa vyrubí za obdobie
kalendárneho roka paušálnou sumou od 100,- do 10 000,- Sk úmerne podľa množstva a škodlivosti
vypúšťaných znečisťujúcich látok, alebo spotreby množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky
vznikajú.
Článok 5.
Vyrubenie poplatku
1. Poplatok vyrubí starosta obce.
2. Poplatok je splatný do 15 dní po doručení rozhodnutia o výške poplatku.
Článok 6.
Spoločné ustanovenia
1. Pri zániku malého zdroja prevádzkovateľ je povinnlý zaplatiť okrem poplatku určeného podľa
skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za toto obdobie kalendárneho roka, v ktorom zneičisťoval
ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja. Za týmto účelom oznámi zánik malého zdroja do 15
dní obecnému úradu, vrátane údajov podľa prílohy tohto nariadenia.
2. Poplatok je príjmom rozpočtu obce. Použitie poplatku je účelovo viazané na ochranu životného
prostredia obce a na zabezpečovanie výkonu úloh štátnej správy ochrany ovzušia prenesených na
obec.
3. Sankcie súp príjmom rozpočtu obce.
4. V roku 1999 je oznamovacia povinnosť do 31. 05. 1999.
5.
Článok 7.
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15. 01. 1999.
Žubor Ľuboš
starosta obce

