Všeobecne záväzné nariadenie č.8
Obce Moravany a Moravany časť Lučkovce k poplatku
za znečistenie ovzdušia
Čl.1.
Úvodné ustanovenia
l. Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany ovzdušia s pôsobnosťou vo vzťahu
k malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.
2. Medzi malé zdroje znečisťovania ovzdušia patria:
- technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie
palív o tepelnom výkone nižšom než 0,2 MW
- zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov
- plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov na zachytených exhalátov
a iné stavby, zariadenia o činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie
- mobilné zariadenia, ktoré sa vyskytujú, alebo sa môžu v budúcnosti vyskytnúť
na území obce /napr. príprava asfaltu/ a pod.

Čl. 2.
Poplatková povinnosť
l. Poplatok podľa tohto nariadenia platia právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú
malé zdroje znečisťovania ovzdušia /ďalej len prevádzkovateľ malého zdroja/
2. Poplatok prevádzkovateľovi malého zdroja sa určuje ročnou paušalnou sumou
do výšky 663,50 EUR v zmysle čl.2 odst. 3 tohto nariadenia a podľa týchto kritérií.
- údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených
do ovzdušia za uplynulý rok /kvalitatívne ukazovatele palív a surovín, počet
prevádzkových hodín zdroja znečisťovania, druh a účinnosť odlučovacích zariadení/.
3. Výška poplatku v EUR:
Podľa výkonu spaľovacieho zariadenia
Tepelný príkon
150-200 kW
100-150 kW
50-100 kW
50 kW

Hnedé uhlie

Čierne uhlie

Vykurov. olej

Zemný plyn

331,93
165,96
82,98
16,59

265,55
132,77
66,38
9,95

199,16
99,58
49,79
9,95

165,96
132,77
33,19
16,59

-2Pri určení poplatku bude zohľadnené časové využitie predmetného zdroja.
Pre špecifické zariadenia ako lakovne, udiarne, sušiarne dreva, liečivých rastlín
a pod. sa určuje poplatok min. 16,50 EUR podľa typu použitej technológie,
množstva použitých náterových hmôt a časového využitia predmetného zdroja.
4. Poplatok sa určuje rozhodnutím starostu obce v správnom konaní, súčasne sa
stanoví aj spôsob platenia a termín splatnosti.
5. Poplatok je príjmom obce a jeho použitie je účelovo viazané na ochranu životného
prostredia obce a na zabezpečenie výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia obce.
6. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný poplatok za znečisťovanie ovzdušia uhradiť
na účet obce do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia a určení poplatku.

Čl.3.
Povinnosti prevádzkovateľov malých
zdrojov znečisťujúcich ovzdušie
l. Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou, alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie, je povinný oznámiť každoročne do l5. februára
obci údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypušťanej znečisťujúcej látky
a o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku.
2. Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade
s podmienkami pre prevádzku týchto zariadení, ktoré určia výrobcovia,
alebo ochrany ovzdušia.
3. Umožniť pracovníkom ochrany ovzdušia, alebo týmto orgánom povereným
osobám prístup ku zdrojom znečisťovania za účelom zistenia množstva
znečisťujúcich látok a kontroly zdroja znečisťovania a jeho prevádzky
a predkladať im na to potrebné doklady.
4. Prevádzkovateľ je povinní používať na vykurovanie palivo predpísané výrobcom
/drevo, uhlie/, zakazuje sa – spaľovať gumy, plasty.

Čl. 4.
Sankcie
l. Za neplnenie povinnosti uvedených v čl.4 odst.l a určených rozhodnutím
obce podľa čl.2 odst. 2 uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu
do výšky 663,50 EUR.
2. Pokutu podľa odst.l možno uložiť do jedného roka odo dňa kedy sa obec dozvedela
o porušení povinností, najneskôr do 3 rokov od porušenia povinnosti.

-33. Ak prevádzkovateľ malého zdroja nezaplatí poplatok v zmysle čl.2 odst.5
tohto nariadenia včas, je povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo
výške 0,1 % zo sumy, ktorú bol povinný zaplatiť.

Čl. 5.
Oslobodenie od poplatkov
Od poplatku sú oslobodené všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené
na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

Čl. 6.
Prechodné a spoločné ustanovenia
l. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto
všeobecne záväzného nariadenia sa vzťahujú všeobecné predpisy
o správnom konaní.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Moravanoch na svojom zasadnutí dňa 12.11.2010, uznesením č.86/2010.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.januára 2011.

Ján Žofčák
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli od 27.10.2010 do 11.11.2010.
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 13.11.2010 do 29.11.2010.

Príloha č.1

-

Zoznam objektov, na ktoré sa vzťahuje poplatková povinnosť:
1. Jednota SD Michalovce
2. Potraviny a pohostinstvo - Moravany 117
3. Bar - Moravany 121
4. Penzlik – Jana Mandelová, Moravany č.141
5. Rímsko-katolícky kostol Moravany
6. Rímsko-katolícky kostol Lučkovce
7. Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi Moravany
8. Obecný úrad v Moravanoch
9. Dom kultúry v Moravanoch
10. Dom kultúry v Moravanoch časť Lučkovce
11. Materská škola v Moravanoch
12. MIKITA s.r.o., Moravany č.186
13. Ladislav Čekľovský, Moravany č.213 – súkromne hospodáriaci roľník
14. Štefan Demčák, Moravany č.88 – súkromne hospodáriaci roľník
15. Zlatica Kovaľová, Moravany č.80 – súkromne hospodáriaci roľník
16. Vladimír Kuchár, Moravany č.114 – súkromne hospodáriaci roľník
17. Alexander Čekľovský, Moravany č.245 – súkromne hospodáriaci roľník
18. Ľubomír Malčický, Moravany časť Lučkovce č.71 – súkromne hospodáriaci roľník
19. Rastislav Tankovčík, Moravany časť Lučkovce č.3
20. ILAS GROUP s.r.o., Herľanská 547, Vranov n.T.

