MESTO ČADCA
v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ustanovenia § 2 ods. 2, § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisoch a zákona č. 137/2010 Z.z. zákona o ovzduší
v znení noviel vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ MESTA
ČADCA PREVÁDZKOVATEĽMI MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA
OVZDUŠIA
č. 3/2017
§1
Predmet a pôsobnosť nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje náležitosti oznámenia podľa
osobitného predpisu1 , určenie výšky poplatku za znečisťovaniu ovzdušia prevádzkovateľom
malého zdroja znečisťovania ovzdušia2 (ďalej „MZZO“) na území mesta Čadca a spôsob platenia
poplatku.
2. Toto VZN vymedzuje povinnosti pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie,
ktoré prevádzkujú MZZO na území mesta Čadca.
§2
Oznámenie údajov pre určenie výšky poplatku
1. Prevádzkovateľ MZZO v oznámení pre určenie výšky poplatku za každý MZZO uvedie:
a) množstvo spotrebovaných palív v stacionárnych spaľovacích zariadeniach v tonách alebo v m³ a
ich druh za predchádzajúci kalendárny rok,
b) množstvo manipulovaných palív a surovín v tonách alebo v m³ spôsobujúce znečistenie ovzdušia
úletom alebo zápachom (manipulačné sklady, čerpacie stanice PH) za predchádzajúci kalendárny
rok.
§3
Určenie výšky poplatku
1. Mesto Čadca určuje ročný poplatok prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia
pre stacionárne spaľovacie zariadenie ako súčin ročnej spotreby paliva a druhu paliva nasledovne:

1

§ 6 ods. 5 zákona č,. 401/1998 Z.z.

2

Príloha č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.

Druh paliva

Jednotkové množstvo

Výška v eurách

Hnedé uhlie

t

4,9790

Čierne uhlie

t

3,9830

Energetické uhlie (koks)

t

5,6420

Zemný plyn

50 000 m³

5,9749

Ľahký vykurovací olej

t

3,3190

Ťažký vykurovací olej

t

4,6471

Nafta

t

0,5269

Drevo, drevené brikety, drevoštiepka t

3,1820

2. Mesto Čadca určuje ročný poplatok prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia
pre prevádzky a technológie výroby ako súčin ročného manipulovaného množstva paliva alebo
suroviny a druhu paliva alebo suroviny spôsobujúce znečistenie ovzdušia nasledovne:
Prevádzka

Jednotkové množstvo

Výška v eurách

Sklady palív, surovín, produktov

1000 t

5,9749

Čerpacie stanice PH – benzín

1 m3

0,0632

Čerpacie stanice PH – nafta

1 m3

0,0105

3. Mesto Čadca poplatok za MZZO neurčuje prevádzkovateľovi MZZO, ak výška ročného poplatku
je menej ako 5 €.
§4
Spôsob platenia poplatku
Poplatok sa vyrubuje rozhodnutím za príslušný kalendárny rok, ktorý je splatný do 15 dní odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta
Čadca pod číslom uznesenia 90/2017 zo dňa 9. novembra a nadobúda účinnosť dňom 1. januára
2018.
2. Dňom 1. januára 2018 stráca účinnosťou VZN Mesta Čadca o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území mesta Čadca č.
112/2010.
Ing. Milan G U R A
primátor mesta

