Obec Bohúňovo v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2019
o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Bohúňovo a o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
§1
Základné ustanovenia
1.Toto nariadenie vymedzuje základné pojmy, práva a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia na území obce Bohúňovo a určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za
znečisťovanie ovzdušia.
2.Toto nariadenie tiež vymedzuje zdroje znečisťovania, prevádzkovateľom ktorých poplatok nebude
uložený.
§2
Poplatková povinnosť
1.Poplatok za znečisťovanie ovzdušia, ktoré vzniká prevádzkovaním malého zdroja alebo viacerých malých
zdrojov, vyrubí obec Bohúňovo na základe predloženého oznámenia o spotrebe palív a surovín, ktoré
predloží prevádzkovateľ malého zdroja.
2.Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje na území mesta za podmienok ustanovených v tomto nariadení.
3.Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznamovať každoročne do 15. februára obci Bohúňovo 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 údaje
o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja a o
druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.
4. Obec Bohúňovo , obecný úrad 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.
§3
Vyčlenenie zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje poplatková povinnosť
1.Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov (lokálne
kúrenisko), ktoré sú umiestnené v bytoch, obytných domoch, rodinných domoch a v stavbách na
individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie.
2.Prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa ročne spáli menej paliva ako je
uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
3.Malé zdroje ktoré prevádzkuje obec Bohúňovo.
§4
Poplatok
1)Poplatok za prevádzkovanie malého zdroja sa stanovuje ročnou paušálnou sumou vo výške 10 eur, jeho
prevádzkovateľovi ak v ňom za obdobie predchádzajúceho roka spálil:
a) od 0 do 2, 0 t koksu, dreva, ťažkého vykurovacieho oleja

b) od 0 do 3, 0 t ľahkého vykurovacieho oleja
c) od 0 do 6, 0 t nafty
d) od 0 do 1 000 m3 zemného plynu
e) od 0 do 1,0 t hnedého uhlia
f) od 0 do 1,0 t čierneho uhlia
2. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 10 Euro a podielu skutočnej spotreby k spotrebe
uvedenej v ods.1 § 6 tohto ustanovenia najviac však 663.87euro/rok
3.Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje
na území obce Bohúňovo
4.Ostatné malé zdroje, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa bodu 1 § 6, je výška poplatku určovaná
individuálne podľa druhu danej technológie a vplyvu na znečisťovanie ovzdušia, a to paušálnou sumou do
663,87 € pre každý zdroj na kalendárny rok.
5.Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní.
7.Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja povinný zaplatiť do 15 dní po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku.
§5
Spoločné ustanovenia
1.Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného podľa skutočnosti
uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k
zániku malého zdroja. Za týmto účelom oznámi zánik malého zdroja do 15 dní odo dňa zániku obci
Bohúňovo.
2.Poplatok je príjmom rozpočtu obce Bohúňovo.
3.Sankcie sú príjmom rozpočtu obce Bohúňovo.
§6
Záverečné ustanovenia
1.Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vyplývajúce z iných
právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce Bohúňovo.
2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci obce Bohúňovo.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Bohúňovo sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Bohúňovo dňa 6. 3. 2019 uznesením č. 4/2019.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Bohúňovo.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 22. 03. 2019.
1. VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Bohúňovo dňa: 07. 03. 2019
2. VZN zvesené z úradnej tabule obce Bohúňovo dňa: 22. 03. 2019
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