Mesto Pezinok
Všeobecne záväzné nariadenie

č. 15/2012
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
na základe na ustanovenie § 6 ods. 1, s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a s poukazom na § 6 zákona ods. 5 zákona
č. 401/1998 Z. z., o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, sa
uznieslo dňa 13.12.2012 na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)
§1
Predmet úpravy
Toto VZN určuje výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia (ďalej len „poplatok“), na základe splnomocnenia zákona č. 401/1998
Z. z., o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
Poplatková povinnosť
§2
Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje sa vzťahuje na právnické osoby a podnikajúce
fyzické osoby, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“)
na území mesta Pezinok.
§3
(1) Poplatok sa nevyrubuje a oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov
malých zdrojov umiestnených v
a) bytoch, rodinných domoch a stavbách určených n individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa
tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie,
b) objektoch vo vlastníctve Mesta Pezinok a právnických osôb ním založených alebo
zriadených,
c) predškolských, školských, zdravotníckych, sociálnych, cirkevných a charitatívnych
zariadeniach.
(2) Poplatok sa ďalej nevyrubuje a oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na všetky druhy
krbov bez ohľadu na ich umiestnenie.
§4
Oznamovacia povinnosť
Oznámenie prevádzkovateľa o malom zdroji musí obsahovať tieto údaje:
a) názov a sídlo prevádzkovateľa malého zdroja,
b) umiestnenie malého zdroja,
c) údaje o malých zdrojoch znečisťovania (napr. množstvo spotrebovaného paliva za
uplynulý rok, výkon zdroja, počet zvierat, množstvo znečisťujúcej látky).

Výška poplatku
§5
(1) Výška poplatku sa stanovuje za jeden malý zdroj na základe druhu paliva a výkonu
zariadenia.
(2) Plynné palivá:
a)
b)
c)
d)

od 0 do 50 kW 10 €/rok,
od 51 do 100 kW 15 €/rok,
od 101 do 200 kW 20 €/rok,
od 201 do 300 kW 25 €/rok.

(3) Kvapalné palivá (ľahký vykurovací olej, nafta) a tuhé palivá (drevo, drevná štiepka,
uhlie, koks, brikety):
a)
b)
c)
d)

od 0 do 50 kW 25 €/rok,
od 51 do 100 kW 40 €/rok,
od 101 do 200 kW 55 €/rok,
od 201 do 300 kW 70 €/rok.
§6

Výška poplatku za technologické zdroje znečisťovania je stanovená podľa účelu za jedno
zariadenie nasledovne:
a) 30 €/rok - výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek,
porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov pri projektovanej
výrobnej kapacite 0 až 1 t/deň,
b) 40 €/rok - čerpacie stanice pohonných hmôt (benzín, nafta) okrem skvapalnených
uhľovodíkových plynov (LPG) a stlačeného zemného plynu naftového (CNG)
s ročným obratom do 100 m3,
c) 70 €/rok - zariadenie na výrobu kompostu s projektovaným výkonom spracovaného
odpadu 0 – 0,75 t/hodina,
d) 70 €/rok - následná povrchová úpravu vozidiel s celkovou spotrebou organického
rozpúšťadla v t/rok: nanášanie náterov okrem oprávarenstva a autooprávarenstva 0 –
15; opravárenstvo, napríklad autobusy, nákladné vozidlá, koľajové vozidlá okrem
osobných áut 0 – 0,5; autoopravárenstvo – prestriekavanie osobných áut so spotrebou
0 – 0,5
e) 70 €/rok - liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou 100-percentného liehu 0-100
t/rok; pivovary s projektovanou výrobou 0 – 5000 hl/rok
f) 35 €/rok - ostatné technologické celky, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré
môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov
a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného
zdroja znečisťovania:

§7
Výška poplatku pre veľkochov hospodárskych zvierat je stanovená podľa druhu zvierat a
projektovaného počtu chovných miest nasledovne:
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

ošípané s hmotnosťou nad 30 kg, 0 – 499 ks: 1,33 €/ks/rok,
prasnice, 0 – 99 ks: 6,70 €/ks/rok,
hydina, 0 – 4999 ks: 0,13 €/ks/rok,
hovädzí dobytok, 0 – 199 ks: 3,33 €/ks/rok,
ovce, 0 – 1999 ks: 0,33 €/ks/rok,
kone, 0 – 299 ks: 2,22 €/ks/rok,
kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá, 0 – 1499 ks: 0,44 €/ks/rok.
§8
Kontrolná činnosť

Kontrolu plnenia tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a) príslušní zamestnanci mesta Pezinok,
b) Mestská polícia Pezinok,
c) iné osoby, ak ich tým primátor mesta písomne poverí.
§9
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Pezinok č. 10/2003 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia.
§ 10
Záverečné ustanovenie
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Mesta
(www.pezinok.sk) v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli Mesta
Pezinok.
3. Po vyvesení na úradnej tabuli Mesta po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Mestskom
úrade v Pezinku.

Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok

