VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
MESTA MICHALOVCE č. 193/2017 O POPLATKOCH ZA
ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Mesto vykonáva štátnu správu na úseku ochrany ovzdušia s pôsobnosťou vo
vzťahu k malým zdrojom znečisťovania vzdušia.
2. Medzi malé zdroje znečisťovania ovzdušia patria:
a) technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenia na spaľovanie palív
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW,
b) ostatný technologický celok,1) 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 a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj
znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom. 2)

Článok II.
POPLATKOVÁ POVINNOSŤ
1. Poplatok podľa tohto nariadenia platia právnické a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia
(ďalej len
"prevádzkovateľ malého zdroja").
2. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny
rok paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe údajov oznámených v zmysle
článku II. ods. 3 tohto nariadenia a podľa týchto kritérií:
- spotreba palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú za uplynulý rok,
- údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených
do ovzdušia za uplynulý rok (kvalitatívne ukazovatele palív a surovín, počet
prevádzkových hodín
zdroja
znečisťovania,
druh
a
účinnosť
odlučovacích zariadení).

- údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených
do ovzdušia za uplynulý rok (kvalitatívne ukazovatele palív a surovín, počet
prevádzkových hodín
zdroja
znečisťovania,
druh
a
účinnosť
odlučovacích zariadení).
3. Výška poplatku v € :
a) podľa tepelného príkonu stacionárneho zariadenia na spaľovanie palív
Palivo
Tepelný príkon

hnedé uhlie čierne uhlie

vykurovací
olej

nafta

drevo

251 – 300 kW

664

531

398

266

166

201 – 250 kW

498

398

299

199

133

151 – 200 kW

332

266

199

133

100

101 – 150 kW

166

133

100

66

50

51 – 100 kW

83

66

50

40

33

17

10

10

7

7

do

50 kW

Pri určení poplatku bude zohľadnené časové využitie predmetného zdroja.
b) podľa plochy skládky v m2
Plocha skládky palív, surovín , piesok a pod.
nad 500 m²

0,23 € za každý m²

nad 250 m²

0,19 €

nad 100 m²

0,16 €

do 100 m²

0,06 €

c) pre špecifické zariadenia ako lakovne , udiarne , sušiarne dreva, liečivých rastlín a pod.
sa určuje poplatok min. 17,00 €, podľa typu použitej technológie, množstva použitých
náterových hmôt a časového využitia predmetného zdroja.
d) prevádzkovateľ čerpacej stanice pohonných látok, ktorej projektovaný alebo skutočný
ročný obrat v m3 je menší ako 100m3/rok, platí poplatok vo výške:
a) 30 eur za kalendárny rok za benzín,
b) 10 eur za kalendárny rok za naftu.
4. Poplatky sa určujú rozhodnutím primátora mesta v správnom konaní.
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Článok III.
OSLOBODENIE OD POPLATKOV
1. Od poplatkov sú oslobodené zdroje spaľujúce zemný plyn.
2. Od poplatkov sú oslobodené čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov
(LPG) a stlačeného zemného plynu naftového (CNG). 3)

Článok IV.
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV MALÝCH ZDROJOV
ZNEČISŤUJÚCICH OVZDUŠIE
1. Prevádzkovateľ malého zdroja (podľa článku I. bodu 2), ktorý je právnickou alebo
fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný oznámiť každoročne do 15.
februára Mestu údaje potrebné na
zistenie škodlivosti vypúšťanej znečisťujúcej
látky a o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku.
2. Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou
a s podmienkami určenými Mestom podľa § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
v znení neskorších predpisov.
3. Umožniť prístup zamestnancom Mesta Michalovce, alebo týmto orgánom
povereným osobám ku stacionárnym zdrojom na účel
zistenia množstva
znečisťujúcich látok a kontroly stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a predkladať
im potrebné podklady.
4. Povinnosť oznamovať údaje podľa článku IV. odsek 1 sa nevzťahuje
prevádzkovateľov malých zdrojov uvedených v článku III.

na

Článok V.
SANKCIE
1. Za nesplnenie povinnosti uvedených v článku IV. ods. 1. a určených v rozhodnutí
Mesta vydanom podľa článku II. ods. 2 uloží Mesto Michalovce prevádzkovateľovi
malého zdroja pokutu do 663,87 €.
2. Pokutu podľa článku V. ods. 1 možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa Mesto
Michalovce dozvedelo o porušení povinnosti najneskôr do 3 rokov od porušenia
tejto povinnosti.
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Článok VI.
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
1. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto všeobecne
záväzného nariadenia sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.4)
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť schválením v Mestskom
zastupiteľstve v Michalovciach dňa 7. 11. 2017 a účinnosť nadobúda 1. 1. 2018.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach číslo
77/2004 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Viliam Zahorčák
primátor mesta

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1) § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
2) Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
410/2012 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
3) Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
410/2012 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
4/ zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
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