Doplnok č. 1/2013
k všeobecnému záväznému nariadeniu obce č. 3/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatku za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.
Obecné zastupiteľstvo v Zákamennom v zmysle ustanovenia § 4 odst.3 písm g a § 6, zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zákona SNR č.
478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto doplnku:

VZN č. 3/2010 obce Zákamenné o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečistenia sa mení takto:
Dopĺňa sa v § 3 bod 3/ v tomto znení:
Oslobodené od platenia poplatku sú:
a. objekty a budovy vo vlastníctve obce.
b. kotolne v bytových domoch, pokiaľ sa nepoužívajú na podnikanie a kotolne majú
výkon do 0,3 MW.
§ 7 poplatky sa dopĺňa v bode 1.






sklady s prečerpávaním palív a mazív – 20 €/ročne
čerpacie stanice – 25 €/ročne
lep, farba – 25 €/ročne
bitúnok – 20 €/ ročne
údenie výrobkov – 20 €/ ročne

dopĺňa sa príloha č.1 Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia.
Ostatné ustanovenia VZN č. 3/2010 ostávajú v platnosti.

1. Doplnok č. 1/2013 k VZN bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2013
2. Doplnok č.1/2013 k VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2014
3. Návrh doplnku k VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 28. 11. 2013
4. Doplnok č. 1/2013 bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 16. 12. 1013

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

OZNÁMENIE

Príloha č.1

ÚDAJOV POTREBNÝCH PRE URČENIE VÝŠKY POPLATKU
ZA ZNEČISTENIE OVZDUŠIA NA ROK ___________
Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia oznamuje podľa § 6 ods.4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov obci Zákamenné tieto údaje potrebné pre určenie výšky poplatku:

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
Prevádzkovateľ zdroja: ______________________________________________________________
Adresa prevádzkovateľa zdroja: ________________________________________________________
Identifikácia (IČO, PO, FO- oprávnená na podnikanie): ______________________________________
Telefón/ E-mail: ____________________________________________________________________
Malý zdroj, názov technológie, výroby: __________________________________________________
ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH:
A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW
ďalej uvádza:
Typ zariadenia (zdroja, kotla):_________________________________________________________
Príkon / kW:____________________________ Druh paliva:_________________________________
Spotreba paliva za rok (m³, resp. t):_____________ Počet zariadení:__________________________
B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých (nad
50 MW) a stredných zdrojov (0,3 MW-50 MW) (napr. lakovne, autoopravovne, píly a spracovanie dreva, údenie
mäsa a rýb, mlyny, pekárne, spracovanie obilia, iná výroba, z ktorej vznikajú znečisťujúce látky a pod.) ďalej uvádza:
Výroba: ___________________________________Druh paliva:_____________________________
Kapacita výroby za rok (t, resp. ks):_____________ Znečisťujúca látka:________________________
C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, plochy na ktorých sa vykonávajú
práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne
znečisťujúce ovzdušie: (napr. manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, obilím, ČOV, výkrm hovädzieho
dobytka a ošípaných, výkrm hydiny, silážovanie, senážovanie, poľné a spevnené hnojiská, sklady, skládky - nádrže
močovky, iné zariadenia a pod.) uvádza:

Druh vykonávanej činnosti_____________________________________________________________
Druh manipulovanej, skladovanej látky___________________________________________________
Množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok):______Veľkosť manipulačnej plochy m³):_______
Oznámenie vyhotovil: __________________________ Podpis:________________________________
Za správnosť zodpovedá:________________________ Podpis:________________________________
Predložené dňa:______________

