NÁVRH
OBEC ŠTEFANOV NAD ORAVOU
UL. PLÁTENÍCKA Č. 61, 027 44 ŠTEFANOV NAD ORAVOU

V ŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU
Č. 3/2018
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Štefanov nad Oravou
§1
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove nad Oravou podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a
zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a
doplnkov (ďalej aj ako len „zákona“) sa uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení (ďalej aj
ako len „VZN“):
§2
Základné pojmy
1.

2.

Na účely tohto nariadenia sa:
malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej aj ako len “MZZO“) rozumejú stacionárne
zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, ostatné
technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia,
plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky
palív, surovín, produktov a odpadov, stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú
súčasťou veľkého zdroja znečisťovania alebo stredného zdroja znečisťovania;
prevádzkovateľom MZZO rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má
právo prevádzkovať alebo zriadiť zdroj znečisťovania ovzdušia a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú
MZZO len pre vlastné potreby domácnosti.
§3
Oslobodenie od poplatku

Obec v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov týmto určuje:
1. že prevádzkovatelia MZZO nie sú povinní každoročne ohlasovať údaje o spotrebe palív
2. obec nebude vyrubovať poplatok za všetky druhy MZZO.
§4
Záverečné ustanovenia
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 12/2009 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia

V Štefanove nad Oravou dňa ........... 2018

Ing. Ivan Maťuga
starosta obce

Návrh nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do ( včítane ) :
Doručené pripomienky ( počet ) :
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:
Návrh nariadenia bol zvesený z úradnej tabuli obce dňa:
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Štefanove nad Oravou dňa:
uznesením číslo:
Nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
Nariadenie bolo po vyhlásení zvesené z úradnej tabuli obce dňa:

02. 05. 2018
10. 05. 2018
...... 2018
...... 2018
.../2018
...... 2018
...... 2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou 1/2018 o spôsobe náhradného
zásobovania pitnou vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp na území obce Štefanov nad Oravou je účinné dňom ................. 2018

V Štefanove nad Oravou dňa -............ 2018

Ing. Ivan Maťuga
starosta obce

