
Dodatok č.1 k VZN č. 51/2004 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov

Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 478/2002 Z.z. v platnom znení 
o ochrane ovzdušia, vydáva pre územie obce Smižany

Dodatok č.1 k VZN č. 51/2004 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov

VZN č. 51 sa dopĺňa a mení takto:

Mení sa názov § 3 na:  Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia a súhlas  
                                                       orgánu ochrany ovzdušia

§ 3 sa dopĺňa :

Odsek 8/  Na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb  malých zdrojov vrátane ich zmien a  
                 rozhodnutí na ich  užívanie je potrebný súhlas obce. 

Odsek 9/ Súhlas obce, ako orgánu ochrana ovzdušia, je potrebný i na inštaláciu  
               technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na  
                ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu,

Mení sa § 5.
§ 5

Určenie výšky poplatku

1. Poplatok pozostáva zo základného poplatku, vypočítaného podľa množstva spotrebovaného 
    paliva a prirážky, určenej paušálnou čiastkou.
2. Výška paušálnej čiastky je závislá taktiež od druhu a množstva spaľovaného paliva a to  
    nasledovne:
a/ Plynné palivo
    - zemný plyn – spotreba plynu v m3/rok  do  10 000                               400,- Sk 
                                                                            10 001-20 000                  600,- Sk 
                                                                    nad   20 001                              800,- Sk
b/ Kvapalné palivo - za každú začatú t spáleného paliva
                                                                           - nafta                                300,- Sk/t   
                                                                           - vykurovacie oleje            400,- Sk/t
                                                                           - opotrebované oleje          500,- Sk/t
c/ Pevné palivo – za každú začatú t spáleného paliva
                                                             drevo, drevené brikety, štiepky       200,-Sk/t     
                                                             koks                                                 300,- Sk/t    
                                                             čierne uhlie                                      400,- Sk/t     
                                                             hnedé uhlie                                       500,- Sk/t

                                                                                       
      



§ 8       Záverečné ustanovenia sa dopĺňa:

Ods. 4/, ktorý znie:
Na Dodatku č.1 k VZN č.51 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Smižanoch dňa 14.12.2007 
a bude zverejnený na úradnej tabuli obce.

Ods. 5/, ktorý znie:
Dodatok č.1 k VZN č. 51 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov nadobúda účinnosť dňom 1.1.2008.

V Smižanoch, 14.12.2007

                                                                                                Ing. Michal Kotrady
                                                                                                   starosta obce      

Návrh Dodatku  č.1 k VZN č. 51 bol na úradnej tabuli vyvesený:

Schválený Dodatokč.1 k VZN č. 51 bol na úradnej tabuli vyvesený: 


