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Obecné zastupiteľstvo Brodské v zmysle § 6 ods.2 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznení neskorších predpisov a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení (ďalej len „nariadenie“).

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 86/2017
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania
na území obce Brodské
§1
Účel nariadenia
Toto nariadenie určuje náležitosti oznámenia, povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“) a určuje výšku poplatku prevádzkovateľom malého
zdroja za znečisťovanie ovzdušia a oslobodenie od poplatkovej povinnosti.
§2
Náležitosti oznámenia
Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný v oznámení k malému zdroju znečisťovania ovzdušia
uviesť:
a) základné údaje z obchodného alebo živnostenského registra prevádzkovateľa,
b) miesto prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
c) umiestnenie, typ a príkon malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
d) množstvo a druh použitého paliva a surovín za uplynulý rok,
e) počet prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
§3
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja
Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný:
a) oznámiť každoročne do 15. februára Obci Brodské údaje potrebné na zistenie škodlivosti
vypúšťanej znečisťujúcej látky a o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku.
Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia,
b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia,
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§4
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
1. Poplatky sa vyrubujú rozhodnutím o určení výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
Poplatok sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky max.
663,87 eura na základe oznámených údajov podľa zdroja uvedeného v prílohe č.1 tohto
nariadenia.
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje v obci.
§5
Oslobodenie od poplatku
Od poplatku sú oslobodené:
a) malé zdroje, ktorých prevádzkovateľom sú všetky fyzické osoby (občania).
b) malé zdroje príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je obec
Brodské.
c) malé zdroje, ktorých prevádzkovateľom je škola alebo školské zariadenie v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brodské
§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie č.45/2008
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých
zdrojov znečisťovania na území obce Brodské.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Brodskom,
dňa 14.12.2017, uznesením č.169/2017 a účinnosť nadobúda dňom 1.1.2018.

V Brodskom, dňa 15.12.2017
Anna Krídlová
starostka obce
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Príloha č. 1

Výška základného poplatku sa určuje podľa množstva spotrebovaného paliva za hodnotený rok:
1. Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania na spaľovanie palív s výkonom
nižším ako 0,3 MW :
za 1t/rok vykurovací olej
6,- €
za 1t/rok nafta
5,- €
za 1t/rok drevo, pelety, biomasa
3,- €
za 1t/rok hnedé uhlie, lignit
7,- €
za 1t/rok čierne uhlie, koks
5,- €
maximálne však 663,87 € za rok.
2 Pri spotrebe zemného plynu:
od 0 - 5 000 m3/rok je oslobodený od poplatku a oznamovacej povinnosti
od 5 001 - 10 000 m3/rok
15,- €
od 10 001 - 20 000 m3/rok
20,- €
od 20 001 - 30 000 m3/rok
25,- €
od 30 001 - 40 000 m3/rok
30,- €
od 40 001 - 50 000 m3/rok
35,- €
za každých začatých 10 000 m3 suma 5,- € maximálne však 663,87 € za rok.
3) Výška poplatku prevádzkovateľa skládky palív a odpadov sa stanovuje sumou 0,30 € za
každý 1 m2 plochy najviac však 663,87 € za rok.

Príloha č.2

OZNÁMENIE ÚDAJOV
PRE URČENIE VÝŠKY POPLATKU ZA ZNEČISTENIE OVZDUŠIA
na rok …… podľa skutočnosti roku ………..

Všeobecné údaje prevádzkovateľa znečisťovania ovzdušia
Názov prevádzkovateľa :
Adresa prevádzkovateľa :
IČO :
Číslo telefónu :
Bankové spojenie :
Druh malého zdroja znečistenia :
Palivo :
Údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
………………………………………………………………………..
Ukazovatele
Adresa zdroja
Príkon zdroja
Výkon zdroja
Spotreba paliva
Stav merača k 31.12.
Stav merača k 1.1.
Počet prevádzkových hodín
Výška komína
Počet kotlov

Merná jedn.

údaj

kW
kW
M3.rok-1
h.rok-1
h.rok-1
h.rok-1

Kvalitativne ukazovatele paliva
Druh paliva

Množstvo v ( t, m3 )

V ………………………………. dňa,.....................
….................................
podpis

