MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROSA
MESTSKÝ ÚRAD - VÁROSI HIVATAL
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 00305383 ● DIČ: 2021129968

Mesto Dunajská Streda podľa § 4 ods. (3) písm. g) a § 6 zákona SNR číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 4 zákona NR SR číslo 478/2002 Z.z.
o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a § 2 ods. (2) zákona NR SR číslo 401/1998 Z.
z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších prepisov, v y d á v a toto
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda
číslo 24/2009 zo dňa 15. decembra 2009
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia
§1
Pôsobnosť nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti vo veciach
poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území mesta Dunajská
Streda (ďalej len „Mesto“).
§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 1 (ďalej len „malý zdroj“) sú technologické celky,
ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia:
a) stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom
do 0,3 MW (so súhrnným tepelným výkonom do 0,2 MW),
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov
znečistenia ovzdušia,
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia,
d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov,
e) stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja
znečistenia alebo stredného zdroja znečistenia.
(2) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo fyzická
osoba oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušia (ďalej
len „prevádzkovateľ“).
§3
Povinnosti prevádzkovateľa
(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú povinní:

a) oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín,
z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva
škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. Vzor
oznámenia tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“),
c) umožniť povereným pracovníkom mesta kontrolu malého zdroja a poskytnúť všetky
potrebné údaje o jeho prevádzkovaní,
d) oznámiť do 15 dní mestu Dunajská Streda zánik malého zdroja.
§4
Výška poplatku
(1) Ročný poplatok pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky prevádzkované malé zdroje
znečisťovania na území Mesta Dunajská Streda.
(2) Poplatok prevádzkovateľa na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3
MW je 17 €, ak za obdobie uplynulého roka spálil minimálne:
a) 10 000 m3 zemného plynu,
b) 0,75 t čierneho uhlia vrátane brikiet,
c) 1,25 t čierneho uhlia, koksu alebo ťažkého vykurovacieho oleja,
d) 2 t ľahkého vykurovacieho oleja,
e) 5 t nafty,
f) 2 t dreva.
(3) Výška poplatku pri spotrebe vyššej ako je uvedené v ods. (2) sa určuje násobkom sumy
3,31 € a podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v ods. (2), najviac však 650 €.
Vzorec na výpočet poplatku je nasledovný:
p = 10. s/f
p – výška poplatku v euro
s - skutočná spotreba
f - spotreba uvedená v ods. (2)
(4) Výška poplatku prevádzkovateľa iných zdrojov ako uvedených v ods. (2) (napr.:
hnojiská, kompostoviská, pekárne, čerpacie stanice pohonných hmôt, lakovne, opravovne
motorových vozidiel, drevovýroba, uhoľnaté sklady, výkrmne ošípaných, hovädzieho
dobytka, hydiny, skládky, čistiarne odpadových vôd, udiarne mäsa a rýb a pod.) je za
obdobie kalendárneho roka podľa umiestnenia zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle
platného územného plánu Mesta Dunajská Streda nasledovná:
a) 50 € v priemyselnej zóne,
b) 100 € v obytnej zóne.
(5) Poplatok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta smerom nadol.
§5
Vyrubenie poplatku
(1) Mesto určuje rozhodnutím prevádzkovateľovi malého zdroja výšku ročného poplatku za
znečistenie ovzdušia v predchádzajúcom roku ako aj ďalšie podmienky týkajúce sa
poplatkovej povinnosti .

(2) Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia vydaného podľa ods. (1).

§6
Pokuty
(1) Za nesplnenie povinností uvedených v § 3 ods. (1) písm. a) a určených v rozhodnutí
mesta vydanom podľa § 6 ods. (1) , môže byť prevádzkovateľovi uložená pokuta podľa
zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov.
§7
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 3/2000 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania zo dňa 18.4.2000.
§8
Účinnosť
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2010.
V Dunajskej Strede, 15. decembra 2009
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

