Mestské zastupiteľstvo Mesta Myjava, na základe prenesenej pôsobnosti podľa
článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenia (ďalej len VZN) o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečistenia ovzdušia.

§1

Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku, náležitosti oznámenia,
vymedzenia zdrojov znečistenia, ktoré sú oslobodené od oznamovacej a poplatkovej
povinnosti.
§2
Predmet
(1)Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovaním malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej „MZZO“), pričom
poplatková a oznamovacia povinnosť sa vzťahuje len na právnické a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie.

§3
Vyčlenenie malých zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje poplatková a oznamovacia
povinnosť
(1)Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na:
a) malé zdroje, ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch, v stavbách
určených na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie
b) malé zdroje, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe mesta
c) malé zdroje, ktoré prevádzkujú školské a kultúrne zariadenia, detské domovy

§4
Náležitosti oznámenia

-

(1) V oznámení je prevádzkovateľ povinný uviesť:
základné údaje z obchodného alebo živnostenského registra,
miesto prevádzky malého zdroja,
základné údaje o zdroji, typ a tepelný príkon malého zdroja, pri technológii –
umiestnenie zdroja, druh výroby, činnosti
množstvo a druh použitého paliva a surovín za uplynulý rok,
počet prevádzkových hodín malého zdroja, druh a účinnosť odlučovacích
zariadení.
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§5
Sadzba poplatku
(1)Poplatok prevádzkovateľa sa pre každý zdroj určuje:
- na kalendárny rok určenou sumou podľa sadzobníka poplatkov uvedeného v prílohe
č. 1 pre tepelné zdroje a č. 2 pre technologické zdroje alebo paušálnou sumou do
výšky 663,87 eur pre každý zdroj na kalendárny rok.
(2)Ak je určený ročný poplatok za malý zdroj, alebo súčet poplatkov za všetky
prevádzkované malé zdroje nižší ako 3,0 eur poplatok sa nevyrubuje.
(3)V častiach mesta, ktoré nie sú plynofikované sa poplatky (pre tepelné zdroje)
znižujú o 20%.
§6
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
(1) Týmto VZN sa zrušuje VZN zo dňa 13.12.2017 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia MZZO.
Toto všeobecné záväzné nariadenie je schválené Mestským zastupiteľstvom
v Myjave uznesením č. zo dňa
. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 10.5.2018.

Pavel Halabrín
primátor mesta
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PRÍLOHA Č. 1
Ročné poplatky za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia
Tepelné zdroje

a) Poplatok je : násobok skutočnej spotreby spáleného druhu paliva za rok a určenej
výšky ceny za 1 tonu paliva. Pri výpočte sa vychádza z nasledovnej tabuľky:

druh paliva

cena (€)
8,00
6,00
5,00
8,00
5,00
4,00
4,00
4,00
2,00
2,00

hnedé uhlie [t]
čierne uhlie [t]
Lignit [t]
brikety [t]
vykurovací olej [t]
Koks [t]
Nafta [t]
petrolej [t]
biomasa [t]
palivové drevo [t]

zemný plyn [m3]

do 10 000 m3

6,0

do 20 000 m3

10,0

do 50 000 m3

20,0

nad 50 000 m3

30,0
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PRÍLOHA Č. 2
Ročné poplatky za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia
Technologické zdroje

1. Lakovne, striekacie kabíny, dielne na občasné nanášanie – lakovanie, striekanie,
nanášanie náterov na povrchy a pod.:
 paušálne 10,0 eur - náterové a práškové hmoty bez obsahu organických rozpúšťadiel,
resp. bez ich použitia.
 paušálne 20,0 eur - náterové hmoty a práškové hmoty s obsahom organických
rozpúšťadiel, resp. s ich použitím.

2. Ostatné technologické zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá
– odmasťovanie, nanášanie lepidiel, polygrafia a pod.: paušálne 20,0 eur

3. Priemyselné spracovanie plastov podľa druhu spracovania plastových surovín:
Druhy plastov
PP (polypropylén), PE (polyetylén)
ABS, polystyrén

Cena za tonu v €
0,0663
0,1327
0,0331
0,1659

Polyamid
Ostatné

4. Čerpacie stanice pohonných látok: 20,0 eur
5. Kompostárne: 10,0 eur
6. Spracovanie dreva:
 do 5 m3/deň – 10,0 eur
 do 50 m3/deň – 20,0 eur
7. Chovy hospodárskych zvierat:
Chov
ošípané nad 30 kg
Prasnice
Dojnice
hovädzí
dobytok
ostatný HD
Kone

cena za kus/€
0,6638
1,9916
1,4937
0,8298
0,9958

Ovce, kožušinové a iné obdobné zvieratá

0,1659

Hydina

0,0663
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8. Priemyselná výroba a spracovanie kovov: 20,0 eur
(zlievárne železných kovov, lisovne, tepelné spracovanie neželezných kovov)
9. Povrchové úpravy kovov bez použitia organických rozpúšťadiel: 20,0 eur

10. Výroba nekovových minerálnych produktov: 15,0 eur

11. Potravinárske a poľnohospodárske prevádzky so zameraním na výrobu
potravinárskych produktov a priemyselných krmív: 10,0 eur

12. Plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov:
do 500 m2

15,0 eur

2

30,0 eur

nad 500m

13. Ostatné priemyselné technológie, výroby a zariadenia nepatriace do kategórie
veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia: 20,0 eur
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