Obecné zastupiteľstvo v Revúckej Lehote podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 5 zákona NR SR č.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Revúcka Lehota č. 7
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na
území Obce Revúcka Lehota.

§1

Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“)
(1) sa vzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak sú
právnickými osobami alebo fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie (1).
(1) vymedzuje podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľa
malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce Revúcka Lehota, upravuje náležitosti
oznámenia podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia, určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia, vyčleňuje
malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať a malé zdroje
znečisťovania ovzdušia na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia
povinnosť vyplývajúca z § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia.
§2

Povinnosti prevádzkovateľa vo veciach poplatku
(1) Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ“), je
okrem povinností vyplývajúcich z osobitnej právnej úpravy povinný:
a, oznámiť každoročne do 15. februára za každý malý zdroj 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
ukazovateľoch palív a surovín.
a, pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja je pôvodný prevádzkovateľ povinný zaplatiť
okrem ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom kalendárnom roku aj
poplatok za znečistenie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom malý zdroj prevádzkoval, než
došlo k zmene prevádzkovateľa malého zdroja, súčasne oznámi aj dátum zmeny a názov
nového prevádzkovateľa malého zdroja.
b, pri zániku malého zdroja 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 malého zdroja.
Na účel do 15 dní od zániku malého zdroja podá Obci Revúcka Lehota oznámenie podľa § 2

ods. 1 písm. a, tohto nariadenia potrebné na určenie poplatku za obdobie príslušného roka do
zániku zdroja, súčasne oznámi aj dátum a dôvody zániku malého zdroja.

§3
Spôsob výpočtu a výška poplatku
Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do 663,88 € na základe oznámených údajov, úmerne k množstvu
a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo spotreby množstva látky, z ktorej
vypúšťané látky vznikajú.
a, Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným
menovitým príkonom do 0,3 MW (výška poplatku úmerná spotrebe palív)
DRUH PALIVA
SPOTREBA PALIVA
Tuhé palivo
- hnedé uhlie
do 5 000 kg
- čierne uhlie, koks, brikety
do 8 000 kg
- drevo, piliny, drevené štiepky do 30 m3
Kvapalné palivo
- nafta
do 10 ton
- ťažký vykurovací olej
do 8 000 kg

POPLATOK
33,19 €
33,19 €
33,19 €
33,19 €
33,19 €

Výška poplatku pri vyššej spotrebe tuhého paliva je uvedená v tabuľke :

DRUH PALIVA
SPOTREBA PALIVA
Tuhé palivo
- hnedé uhlie
každých i začatých 1 000 kg
- čierne uhlie, koks, brikety
každých i začatých 1 500 kg
- drevo, piliny, drevené štiepky každých i začatých 5 m3
Kvapalné palivo
- nafta
každých i začatých 1000 kg
- ťažký vykurovací olej
každých i začatých 1000 kg

Plynné palivo
- zemný plyn

do 1 000 m3
1 000 – 2 000 m3
2 000 –10 000 m3

POPLATOK
6,64 €
6,64 €
6,64 €
3,32 €
3,32 €

33,19 €
66,39 €
132,78 €

§4
Oslobodenie od poplatkovej povinnosti
(1) Prevádzkovateľ je oslobodený od poplatku po dobu 3 rokov, ak na jeho zariadení došlo
k prechodu palív uvedených v odseku a, na zemný plyn.
(2) Vyčlenenie prevádzkovateľov malých zdrojov, na ktorých sa ustanovenie § 6 ods. 4 zákona č.
401/1998 Z.z. nevzťahuje:
- obecný úrad
- kultúrny dom
- dom smútku
- kostol a modlitebňa evanj. a bapt. cirkvi

§5
Platenie poplatku
(1) Poplatok je príjmom obce.
(1) Ak prevádzkovateľ malého zdroja nezaplatí poplatok v lehote určenej rozhodnutím, je povinný
zaplatiť Obci Revúcka Lehota za každý aj započatý týždeň omeškania penále vo výške 0,05%
sumy, ktorú bol povinný zaplatiť.

§6
Sankcie
(1) Za nesplnenie oznamovacej povinnosti môže uložiť starosta obce prevádzkovateľovi
pokutu do výšky 663,88 €.
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa obecný úrad o porušení
povinnosti dozvedel, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.

§7
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Sankcie za nedodržanie povinností upravených v tomto všeobecnom záväznom nariadení
upravujú osobitné predpisy.
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Revúcka Lehota sa uznieslo obecné
zastupiteľstvo v Revúckej Lehote dňa 28. novembra 2008.
(2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2009 a zároveň sa
zrušuje: VZN č. 2/2004 o poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom na území Obce
Revúcka Lehota, ktoré bolo schválené OcZ v Revúckej Lehote dňa 22.10.2004

V Revúckej Lehote dňa 28.11.2008
Dušan P a v l á k
starosta obce

