Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
č. 2/2008

Obecné zastupiteľstvo v Lule podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1998 Zb.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení obce Lula o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území
obce Lula

§1
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto VZN je určenie podmienok platenia poplatkov za
prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Lula.
2. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) platia právnické
osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje
znečisťovania ovzdušia, za podmienok ustanovených zákonom.
3. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie,
ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „ prevádzkovateľ
malého zdroja“), rozhoduje obec.

§2
Výpočet poplatku
1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na
kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe údajov
oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 zák. 401/1998 úmerne k množstvu
a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín,
z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia
v obci.

§3
Oznamovanie údajov a platenie poplatkov
1. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do
15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív
a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na
zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za
uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín,
počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu
a účinnosti odlučovacích zariadení.
2. Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva
a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív
a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa
malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku
a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej
povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
§4
Pokuty
1. Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí
obce vydanom podľa § 6 ods. 6 uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja
pokutu do 663,87 €.
2. Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec
o porušení povinností dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto
povinnosti.
§5
Vymedzenie zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje poplatková povinnosť
1. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia zdravotníckych a školských zariadení.
2. Sociálne a charitatívne organizácie, ktoré požiadajú o vymedzenie malých
zdrojov znečisťovania a ich žiadosť bude schválená obcou Lula.

§6
Spoločné a prechodné ustanovenia
1. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto
všeobecne záväzného nariadenia sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní, ak toto nariadenie neustanovuje inak.
2. Pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja je pôvodný prevádzkovateľ
povinný zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia
v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom
roku, v ktorom zdroj prevádzkoval, než došlo k zmene prevádzkovateľa zdroja.
Na tento účel pôvodný prevádzkovateľ malého zdroja do 15 dní od vykonania
zmeny prevádzkovateľa malého zdroja obecnému úradu podá oznámenie podľa
§ 3 ods. 1 potrebné na určenie poplatku za obdobie príslušného roka do
vykonania zmeny prevádzkovateľa malého zdroja; súčasne oznámi dátum
zmeny a názov nového prevádzkovateľa malého zdroja. Poplatok sa platí
jednorazovo v termíne určenom v rozhodnutí obce.
3. Pri zániku malého zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ povinný
zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia
v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom
roku, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku zdroja. Na tento účel
oznámi zánik zdroja do 15 dní od jeho zániku obecnému úradu vrátane údajov
podľa § 3 ods. 1 potrebných na určenie poplatku za obdobie príslušného roka.
Poplatok sa platí jednorazovo v termíne určenom v rozhodnutí obce.

§7
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných
právnych predpisov.
2. Toto VZN bolo prerokované na zasadnutí OZ v Lule dňa 11. 12. 2008.
Účinnosť nadobúda od 1. 1. 2009.

V Lule dňa: 11. 12. 2008

Ing. Ján Trubíni
starosta obce

