Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 333/2019 prijatým na svojom XI. zasadnutí
dňa 12. – 13. decembra 2019 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 145 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malým zdrojom znečisťovania ovzdušia mesta Košice prijaté uznesením Mestského
zastupiteľstva v Košiciach č. 798/2013 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 odseky 3 a 4 znejú
„(3) Poplatok za malý zdroj spaľujúci pevné a kvapalné palivo sa určuje za každú
začatú spotrebovanú tonu paliva v hodnotenom období podľa druhu paliva nasledovne:
a) hnedé uhlie a ťažké vykurovacie oleje
b) ľahké vykurovacieho oleje, čierne uhlie, koks
c) biomasa, drevo, nafta a propán-bután

20,00 €,
15,00 €,
10,00 €.

(4) Poplatok za malý zdroj spaľujúci zemný plyn sa určuje podľa rozsahu spotreby
zemného plynu v hodnotenom období nasledovne:
a)
b)
c)
d)
e)

od 1 do 9 999 m³
od 10 000 do 19 999 m³
od 20 000 do 49 999 m³
od 50 000 m³ do 51 000 m3
za každých začatých 1 000 m
písmena d) zvyšuje o 2 €.

3

10,00 €,
20,00 €,
40,00 €,
60,00 €,
spotreby nad 51 000 m3 sa poplatok stanovený podľa

Pri určení rozsahu spotreby zemného plynu sa vychádza zo súčtu spotreby plynu na
všetkých prevádzkovaných zariadeniach v rámci jednej prevádzky.“.
2. V § 3 ods. 6 sa v písm. a) suma „4 eur“ nahrádza sumou „5 eur“ a v písm. b) sa suma
„7 eur“ nahrádza sumou „8 eur“
3. V § 3 ods. 8 sa v písm. a) suma „10 eur“ nahrádza sumou „50 eur“, v písm. b) sa suma
„20 eur“ nahrádza sumou „100 eur“ a v písm. c) sa suma „30 eur“ nahrádza sumou
„150 eur“.
4. § 3 sa dopĺňa odsekmi 12 až 17, ktoré znejú:
„(12) Prevádzkovateľ priemyselnej výroby betónu, malty alebo iných stavebných
materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou do 10 m3/hod., platí paušálny poplatok
vo výške 50 eur za kalendárny rok.

(13) Prevádzkovateľ priemyselného spracovania dreva platí paušálny poplatok
vo výške:
a) 50,00 € za mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom
spracovaného dreva do 50 m3/deň za kalendárny rok,
b) 25,00 € za mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty ako sú piliny,
stružliny, triesky, štiepky, s projektovaným množstvom spracovania do 100 m 3/deň
za kalendárny rok.
(14) Prevádzkovateľ kompostárne s projektovaným výkonom spracovaného odpadu
do 0,75 t/hod. ak v rámci tejto činnosti kompostovania, ktorá prebiehala za hodnotené
obdobie, bolo spracovaných v celkovom súčte viac ako 20 ton odpadu, platí paušálny
poplatok vo výške 50,00 € za kalendárny rok.
(15) Prevádzkovateľ zariadenia na praženie kávy a kávovín s projektovanou kapacitou
do 75 kg/hod. platí paušálny poplatok vo výške 50,00 € za kalendárny rok.
(16) Prevádzkovateľ zariadenia na výrobu fólie a iných výrobkov s projektovaným
množstvom spracovaného polyméru do 100 kg/hod. platí paušálny poplatok vo výške
50,00 € za kalendárny rok.
(17) Pre ďalšie stacionárne malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré nie sú uvedené
v odseku 1 až 15, je výška poplatku určovaná úmerne k množstvu a škodlivosti
vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce
látky vznikajú, avšak minimálne vo výške 50,00 € za kalendárny rok.
(18) Výpočtom určený poplatok sa zaokrúhli na celé eurá smerom nadol.“.

Čl. II
Účinnosť
Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Zverejnené: 16.12.2019

