Obecné zastupiteľstvo v Likavke podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení
neskorších predpisov , § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania
ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach
prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia
a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto :

všeobecne záväznom nariadení obce Likavka
č. 3/2008
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia
I. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") určuje základné povinnosti fyzických osôb
oprávnených na podnikanie a právnických osôb, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia
(ďalej len „prevádzkovateľ“) na území obce Likavka a určuje výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len "malý zdroj") sú technologické celky, ktoré môžu
spôsobovať znečistenie ovzdušia:
a) stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do
0,3 MW,
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečistenia
ovzdušia,
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia,
d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov,
e) stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja
znečistenia alebo stredného zdroja znečistenia.
II. ČASŤ
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV A URČOVANIE VÝŠKY POPLATKU
§3
Povinnosti prevádzkovateľa
(1) Prevádzkovateľ je povinný
a) oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín, z
ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok,
b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len "poplatok") v súlade s rozhodnutím

vydaným obcou,
c) umožniť povereným pracovníkom obce kontrolu malého zdroja a poskytnúť všetky potrebné
údaje o jeho prevádzkovaní,
d) oznámiť do 15 dní obci zánik malého zdroja.
(2) Prevádzkovateľ je povinný uviesť v oznámení:
a) označenie prevádzkovateľa, t.j. obchodné meno, sídlo, IČO,
b) označenie prevádzky - jej názov a sídlo
c) charakteristiku zdroja znečisťovania (§ 2):
1. pri stacionárnom spaľovacom zariadení druh zariadenia, tepelný výkon zdroja,
druh paliva a jeho kvalitatívne ukazovatele, množstvo spotreby paliva, počet
prevádzkových hodín,
2. pri skládke odpadov a surovín druh skládky, druh skladovaného odpadu, množstvo
uloženého odpadu za uplynulý rok, rozlohu prevádzkovej plochy,
3. pri technologických celkoch druh výroby alebo činnosti, druh a spotrebu surovín,
prchavých látok, náterových hmôt, rozlohu prevádzkovej plochy.
(3) Povinnosť platiť poplatok a oznamovať údaje sa nevzťahuje na
a) prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa ročne spáli menej ako
a) 10 t tuhého paliva
b) 3 t kvapalného paliva
b) prevádzkovateľov skládok odpadov a surovín, ktorých prevádzkové plochy nepresiahnu
rozlohu do 100 m2,
c) prevádzkovateľov technologických celkov a zariadení,
d) prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa spaľuje zemný plyn,
drevo a biomasa.
§4
Výška poplatku
(1) Poplatok pre každý malý zdroj sa určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87
eura na základe oznámenia podľa § 3 ods. 1 písm. a) úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených
znečisťujúcich látok, k spotrebe palív a surovín alebo prevádzkových plôch skládok, z ktorých
znečisťujúce látky vznikli v predchádzajúcom roku. Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo
súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území obce.
(2) Sadzby poplatkov pre prevádzkovateľov podľa množstva a druhu spotrebovaného paliva za
kalendárny rok na území obce Likavka sú :
a) tuhé palivo (koks, uhlie, uhoľný prach, kal a pod.)
a) do 20 t
do 30 t

70.- euro
230.- euro

do 40 t
do 50 t
nad 50 t

400.- euro
560.- euro
660.- euro

kvapalné palivo (nafta, olej a pod.)
do 5 t
do 10 t
nad 10 t

70.- euro
330.- euro
500.- euro

b) plynné palivo (zemný plyn), drevo a biomasa bez poplatkov
(3) Sadzby poplatkov pre skládky palív, surovín a produktov, plochy s možnosťou zaparenia, horenia
alebo úletu znečisťujúcich látok, zariadenia alebo činnosť, ktorá znečisťuje ovzdušie :
do 200 m2
70.- euro
do 500 m2 200.- euro
do 1 000 m2 330.- euro
do 2 000 m2 500.- euro
nad 2 000 m2 660.- euro
III. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§5
Zrušovacie ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením obce Likavka sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce
Likavka č. 1/2006 o poplatku za nečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia zo dňa 22.2.2006.
§6
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 6/2008 dňa
10.12.2008 a účinnosť nadobúda dňom 1.1.2009.

V Likavke dňa 10.12.2008

Vladimír Roško
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa ..........................
Zvesené z úradnej tabule obce dňa ..............................

