OBEC HORNÝ HRIČOV, Horný Hričov 191, 013 42 Horný Hričov

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Horný Hričov č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v obce Horný Hričov podľa § 6 a § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb.
v znení zmien o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a v súlade s § 6 ods. 5
Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako len „Zákon“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.(ďalej len
„VZN“)
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
§1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN vymedzuje podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja
vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok nebude
vyrubovať, a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých prevádzkovateľov
sa nevzťahuje ustanovenie odseku 4 Zákona. .
.
§2
Základné sadzby poplatku
1) Energetické zariadenia
a) Spaľovanie hnedého uhlia, čiernouhoľného prachu a kalu:
10,- € za 0,5 t spáleného uhlia
b) Spaľovanie čierneho uhlia a koksu:
5,- € za 1 t spáleného uhlia
c) Spaľovanie ľahkého vykurovacieho oleja:
5,- € za 1,5 t spáleného oleja
d) Spaľovanie nafty:
5,- € za 3 t spálenej nafty
e) Spaľovanie dreva:
3,50 € za 2 t spáleného dreva
f) Spaľovanie bioplynu:
6,65 € za 10 000 m3 bioplynu

g) Spaľovanie zemného plynu:
2)
3)

4)

1)
2)
3)

4)

3,50 € za 20 000 m3 zemného plynu
Skládky odpadov a iné plochy, pri ktorých dochádza k znečisťovaniu ovzdušia: 3,50 € za
10 m3 plochy
Skládky palív a čerpacie stanice PHM dané do prevádzky pred 31.03.1998
a) 6,65 € za každých 5 m3 prečerpaných PHM pri čerpacích staniciach bez rekuperácie
b) 3,50 € za každých 15 m3 prečerpaných PHM pri čerpacích staniciach s rekuperáciou
Iné činnosti, pri ktorých dochádza k znečisťovaniu ovzdušia napr. poľnohospodárske
práce, udiarne, pekárne, sušiarne obilia...(poplatok bude stanovený individuálne podľa
škodlivosti a množstva vyprodukovaných látok)
Drevovýroba pri spracovávaní dreva: 3,50 € za 10 m3 spracovaného dreva (s kapacitou
pod 20 m3/deň)
Lakovacie práce (lakovne s ročnou spotrebou menej ako 1000 kg): 0,20 € za 1 kg použitej
náterovej hmoty
Výkrmne hospodárskych zvierat s kapacitou menej ako 100 ks hovädzieho dobytka, alebo
menej ako 500 ks ošípaných, alebo menej ako 1000 ks hydiny:
3,50 € za 10 ks hovädzieho dobytka, 3,50 € za 50 ks ošípaných, 3,50 € za 100 ks hydiny
Bitúnky s kapacitou menšou ako 25 t živej hmotnosti hydiny: 3,50 € za 1 t živej hmotnosti
hydiny, bitúnky s kapacitou menšou ako 200 t živej hmotnosti ostatných zvierat 3,50 € za
1 t živej hmotnosti ostatných zvierat
§3
Vymedzenie zdroja, na ktoré sa nevzťahuje poplatková povinnosť

1) Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na:
a) malý zdroj prevádzkovaný Obcou Horný Hričov a organizáciami zriadenými obcou
b) malý zdroj prevádzkovaný predškolským a školským zariadením,
c) malý zdroj prevádzkovaný organizáciou, poskytujúcou všeobecne prospešné služby v
oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
d) na všetky druhy krbov v podnikateľských objektoch,
e) na malý zdroj, u ktorého je výška ročného poplatku nižšia ako sadzba uvedená v §2 ods.
1.
§4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove.
2) VZN bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Hornom Hričove dňa
11.12.2017 uznesením č. 140/23017

3) Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2018

V Hornom Hričove dňa 11.12.2017

Ing. Dušan Ďuríček
Starosta
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