Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Michalovce číslo 77/2004 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na základe ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4
písm. g) 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 dňa 27.4.2004 na tomto nariadení:
Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Mesto vykonáva štátnu správu na úseku ochrany ovzdušia s pôsobnosťou
vzťahu k malým zdrojom znečisťovania vzdušia.

vo

2. Medzi malé zdroje znečisťovania ovzdušia patria: 1/
a)

stacionárne zariadenia na
príkonom do 0,3 MW,

spaľovanie palív so súhrným

menovitým tepelným

b) technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečistenia
ovzdušia,
c) plochy na ktorých sa vykonávajú
ovzdušia,

práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie

d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov,
e) stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého
alebo stredného zdroja znečistenia.
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 paušalnou 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 účinosť odlučovacích
zariadení/.
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Výška poplatku v € :

a) podľa tepelného príkonu stacionárneho zariadenia na spaľovanie palív
Palivo
Tepelný príkon hnedé uhlie čierne uhlie

vykur. olej Nafta

Drevný odpad

250 – 300 kW

663,87

531,10

398,32

265,55

165,96

200 – 250 kW

497,90

398,32

298,74

199,16

132,77

150 – 200 kW

331,93

265,55

199,16

132,77

99,58

100 – 150 kW

165,96

132,77

99,58

66,38

49,79

50 – 100 kW

82,98

66,38

49,79

39,83

33,19

Do

16,59

9,95

9,95

6,63

6,63

50 kW

Pri určení poplatku bude zohľadnené časové využitie predmetného zdroja.
b) podľa plochy skládky v m2
Plocha skládky 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. 16,59 €, podľa typu použitej technológie, množstva použitých
náterových hmôt a časového využitia predmetného zdroja.
4. Poplatky sa určujú rozhodnutím primátora mesta v správnom konaní.
5. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce.
6. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný poplatok za znečisťovanie ovzdušia
uhradiť na účet Mestského úradu
Michalovce do 30 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia o určení poplatku.
Článok III.
OSLOBODENIE OD POPLATKOV
1. Od poplatkov sú oslobodené zdroje spaľujúce zemný plyn.
2. Od poplatku sú oslobodené čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov.

- 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 zdroje znečisťovania v
súlade s
podmienkami pre prevádzku týchto zariadení, ktoré určia výrobcovia, alebo orgány
ochrany ovzdušia.
3. Umožniť pracovníkom ochrany ovzdušia, alebo týmito orgánmi
povereným
osobám, prístup ku zdrojom znečisťovania, za účelom
zistenia množstva
znečisťujúcich látok a kontroly zdroja
znečisťovania a jeho prevádzky a
predkladať im na to potrebné podklady.
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 prevádzkovateľovi malého zdroja
pokutu do 663,87 €.
2. Pokutu podľa článku V. ods. 1 možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa mesto
dozvedelo o porušení povinnosti najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.
3. Ak prevádzkovateľ malého zdroja nezaplatí poplatok v zmysle článku II. ods. 4
tohto nariadenia včas, je povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške
0,1% zo sumy, ktorú bol povinný zaplatiť.
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. 2/
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
v Michalovciach dňa 27.4.2004 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli Mestského úradu v Michalovciach .

- 4 3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach číslo
56/2000 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a doplnok č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 56/2000.

Ing. Jozef BOBÍK
primátor mesta

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1/ § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia , Vyhláška MŽP SR č.
410/2003 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 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.
2/ zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

