VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č.16
O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa zákona č.401/1990 Zb. o meste Košice a
paragrafu 5 ods. 8 zákona SNR č.311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§1
Účel nariadenia
Toto všeobene záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) vymedzuje pojmy, povinnosti
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Košice a
určuje výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

§2
Pojmy
1. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 1) (ďalej len "MZ") sú technologické objekty
obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným výkonom nižším
ako 0,2 MW, zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie
veľkých a stredných zdrojov znečisťovania 2).
2. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú aj plochy, na ktorých sa vykonávajú práce,
ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a
odpadov a zachytených exhalátov a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne
znečisťujúce ovzdušie.
3. Prevádzkovateľom malého zdroja (ďalej len "prevádzkovateľ") podľa tohto nariadenia
sa rozumie právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 3).

§3
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ MZ uvedený v odst. 1 § 2 tohoto nariadenia je povinný oznámiť
každoročne do 15. februára Magistrátu mesta Košice (ďalej len "MMK") údaje
potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťanej znečisťujúcej látky a o veľkosti zdroja
prevádzkovaného v uplynulom roku. Prípadne tieto údaje oznámiť do 15 dní od
vzniku MZ počas roka.
2. Prevádzkovateľ MZ uvedeného v odst. 2 § 2 tohoto nariadenia je povinný oznámiť
každoročne do 15. februára Miestnemu úradu mestskej časti (ďalej len "MUMC"), na
území ktorého vykonáva činnosť, údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťanej
znečisťujúcej látky a o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku. Prípadne
tieto údaje oznámiť do 15 dní od vzniku MZ počas roka.
3. Prevádzkovatelia sú povinní:

a. platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len "poplatok"),
b. umožniť povereným pracovníkom mesta, prípadne mestskej časti, kontrolu
malého zdroja a poskytnúť všetky potrebné údaje o jeho prevádzkovaní.
4. Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na :
a. fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje s tepelným výkonom do 50 kW,
pokiaľ nie sú pravidelne používané na výkon podnikateľskej činnosti 4),
b. prevádzkovateľov stacionárnych zariadení, v ktorých sa ročne spáli menej
paliva, ako je uvedené v § 4 ods. 1.
5. Pri zániku MZ je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného podľa
skutočnosti uplynulého roka aj poplatok určený za to obdobie kalendárneho roka, v
ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja. Za tým účelom
oznámi zánik malého zdroja do 15 dní magistrátu, prípadne MUMC, v ktorej sa MZ
nachádza, vrátane požadovaných údajov.

§4
Mesto a mestská časť
1. Mesto spravuje všetky náležitosti týkajúce sa uvedených v odst. 1 § 2 tohoto
nariadenia.
2. Mestská časť spravuje všetky náležitosti týkajúce sa MZ uvedených v odst. 2 § 2
tohoto nariadenia.
3. Základné oprávnenia mesta a mestských častí sú obsiahnuté v § 6 zákona SNR číslo
134/1992 Zb.

§5
Výška poplatku
1. Výška poplatku prevádzkovateľa MZ v zmysle ods. 1 § 2 na spaľovanie palív s
tepelným výkonom nižším ako 0,2 MW je 100 Sk, ak v ňom za obdobie uplynulého
roka spálil
a. do 0,75 t hnedého uhlia, alebo
b. do 1,25 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja, alebo
c. do 2,00 t ľahkého vykurovacieho oleja, alebo
d. do 5,00 t nafty, alebo
e. od 25 000 m3 do 40 000 metrov kubických zemného plynu.
2. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 100 Sk a podielu skutočnej
spotreby k spotrebe uvedenej v odseku 1, najviac však 10 000 Sk.
3. Výšku poplatku prevádzkovateľa MZ uvedených v odst. 2 § 2 vyrúbi MČ za obdobie
kalendárneho roka paušálnou sumou od 100 Sk do 10 000 Sk. Podmienky a kritéria
slúžiace k výpočtu výšky poplatku vypracuje MMK spolu s MČ a to do 3 mesiacov od
schválenia tohoto nariadenia v Mestskom zastupiteľstve v Košiciach.
4. Z poplatku určeného podľa tohoto § bude prevádzkovateľ MZ uvedený v odst. 1 § 2
platiť:
60 perc. v roku 1993
80 perc. v roku 1994

100 perc. v roku 1995
5. Prevádzkovateľ MZ je oslobodený od poplatku:
a. ak spaľuje do 25 000 metrov kubických zemného plynu,
b. po dobu 3 rokov ak na jeho zariadení došlo k prechodu z palív uvedených v
ods.1, písm. a) až d) tohoto § na zemný plyn.
6. Pri prechode z ušľachtilého paliva, t.j. zo zemného plynu na iné palivo sa poplatok
zvyšuje o 500 perc.

§6
Vyrúbenie poplatku
1. Poplatok za MZ uvedený v § 2 odst. 1 vyrúbi primátor mesta Košice.
2. Poplatok za MZ uvedený v § 2 odst. 2 vyrúbi starosta mestskej časti.
3. Poplatok je splatný do 15 dní po doručení rozhodnutia o výške poplatku.

§7
Pokuty
1. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3 odst. 1 a 2 uloží primátor alebo starosta
prevádzkovateľovi pokutu od 1 000 Sk do 10 000 Sk 6).
2. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. a) je prevádzkovateľ povinný
zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,3 percenta z vyrúbeného poplatku
7)
.
3. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b) uloží primátor alebo starosta
prevádzkovateľovi pokutu od 500 Sk do 100 000 Sk 8).
4. Pokutu podľa odseku 1 a 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa primátor
alebo starosta o porušení dozvedel, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti
9)
.
5. Ostatné náležitosti týkajúce sa pokút upravuje § 18 zákona č.309/1991 o ochrane
ovzdušia, § 6 zákona č.311/1992 o poplatkoch a § 15 zákona č.134/1992 Zb. o štátnej
správe o ochrane ovzdušia.

§8
Spoločné ustanovenie
1. Poplatok je príjmom rozpočtu mesta alebo mestskej časti. Použitie poplatku je účelovo
viazané na ochranu životného prostredia mesta a na zabezpeěenie výkonu úloh štátnej
správy ochrany ovzdušia, prenesených na mesto alebo mestskú časť 10).
2. Sankcie sú príjmom rozpočtu mesta či mestskej časti.

§9
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť tohoto nariadenia vykonáva príslušné oddelenie Magistrátu mesta
Košice alebo mestskej časti a mestská polícia.

§ 10
Činnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 21.6.1993

RNDr. Rudolf Bauer.
primátor mesta Košice
Zverejnené dňa 7.6.1993

1)

§ 3 ods. 2 písm. c) zákona č.309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v
znení zákona č.218/92 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.309/91 Zb.
2)
§ 3 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 309/1991 Zb.
3)
§ 2 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
4)
§ 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.
5)
Napr. údenie mäsa a rýb, spracovanie obilia, manipulácia s uhlím, atď.
6)
§ 6 ods. 1 zákona SNR č.311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
7)
§ 62 ods. 2 zákona SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a o zmenách v sústave územných i finančných orgánov.
8)
§ 18 ods. 4 zákona č. 309/1991 Zb.
9)
§ 6 ods. 2 zákona SNR č.311/1992 Zb. a § 18 ods. 8 zákona č.309/1991 Zb.
10)
§ 7 ods. 2 zákona SNR č.311/1992 Zb.

