
VZOR 

Obec Vaďovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  podľa § 22 a § 27 zákona č. 137/2010 o 

ovzduší a podľa § 2 ods. 2 a § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie  

ovzdušia    

 

 

 

 

vydáva  

 

 

Všeobecne záväzne nariadenie obce Vaďovce 
 

 

 

č. 2/2020 

 

 

o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

malými zdrojmi znečistenia 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



VZOR 

Schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vaďovciach dňa 08.09.2020 uznesením č. 

/2020

 
 

 

Článok 1  

Úvodné ustanovenia  

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vymedzuje základné pojmy, práva a 

povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce 

Vaďovce určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.  

2. Predmetom je úprava práv a povinností pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich 

látok ľudskou činnosťou do ovzdušia.  

3. Toto nariadenie tiež vymedzuje zdroje znečistenia, ktorým poplatok nebude vyrubený.  

 

Článok 2  

Základné pojmy  

 

1. Znečisťujúcimi látkami sú tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú 

ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršujú 

ich životné prostredie, nadmerne ho obťažujú alebo poškodzujú majetok.  

2. Zdrojom znečisťovania ovzdušia pre účely tohto nariadenia v zmysle §3 odsek 2 písmeno  

c) zákona č. 137/2010 Zb. sú malé zdroje znečisťovania vzdušia (ďalej len „MZZO“).  

3. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len malý zdroj) sú:  

a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným 

tepelným príkonom do 300 kW,  

b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania 

ovzdušia (nad 50 MW) a stredných zdrojová znečisťovaní ovzduší (0,3 MW-50MW),  

c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzduší,  

d) skládky palív , surovín, produktov a odpadov , ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných 

zdrojov znečisťovania ovzdušia  

e) stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkých 

alebo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka 

vnášaná ľudskou činnosťou priam o alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať 

škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.  

4. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa rozumie právnická  alebo 

fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento zdroj.  

5.   Pri pochybnostiach o vymedzení malého zdroja znečisťovania ovzdušia, o začlenení a jeho 

kategorizácii rozhodne OU ŽP Nitra.  

6.  Podmienkou klasifikácie malého zdroja znečistenia je tiež riadne vydané kolaudačné 

rozhodnutie alebo iné obdobné rozhodnutie, na základe ktorého možno zdroj znečistenia 

prevádzkovať, alebo že o vymedzení zdroja rozhodol stavebný úrad, či iný príslušný orgán 

stavebnej správy, a to na návrh orgánu ochrany ovzdušia.  

7.  Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo, 

alebo fyzickú možnosť prevádzkovať tejto zdroj.  
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8.   Pre potreby tohto VZN sa orgánom ochrany ovzdušia rozumie obec Vaďovce. Výkonnú 

činnosť zabezpečuje Obecný úrad Vaďovce. 

Článok 3  

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia  

1. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v obci Vaďovce majú tieto 

všeobecné povinnosti:  

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s 

podmienkami určenými obcou podľa § 17 zákona č.137/2010 Z.z.,  

b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným 

osobám ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a 

jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,  

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou (§16 ods. 1 zákona 

č.137/2010 Z.z.),  

d) neprekročiť určený stupeň znečisťovania ovzdušia (tmavosť dymu),  

e) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania,  

f) oznámiť každoročne do 15. februára obecnému úradu údaje (druh a množstvo) potrebné 

na zistenie škodlivosti vypúšťanej znečisťujúcej látky a údaje o veľkosti zdroja 

prevádzkovaného v uplynulom roku ako i počet prevádzkových hodín malého zdroja 

znečisťovania ovzdušia a druh a účinnosť odlučovacích zariadení,  

g) platiť poplatky za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“).  

h) oznámiť obci Vaďovce zánik, resp. zmenu prevádzkovateľa MZZO, do 15 dní odo dňa 

zániku, resp. zmeny, a zároveň oznámiť údaje potrebné pre výpočet poplatku za to 

obdobie príslušného roka, v ktorom MZZO prevádzkoval.  

2.    Povinnosti podľa odseku 1 písm. b), a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické 

osoby, ktoré sú podnikateľmi.   

3.  Oznamovacia povinnosť podľa ods.1 písm. f) tohto ustanovenia sa nevzťahuje na 

prevádzkovateľov MZZO, ktorými sú:  

- obec Vaďovce, 

- právnické osoby, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.  

 

Článok 4  

Oprávnenie a povinnosti orgánu ochrany ovzdušia  

 

Obec Vaďovce ako orgán ochrany ovzdušia v súlade so zákonom č.137/2010 Zb. v znení 

neskorších zmien a doplnkov:  

a) dáva súhlas na povoľovanie stavieb MZZO (vrátane zmien) a na ich užívanie,  

b) kontroluje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľa MZZO,  

c) ukladá opatrenia na nápravu prevádzkovateľom MZZO, ktorí neplnia povinnosti uložené 

im zákonom o ovzduší, nadväzujúcimi právnymi predpismi a týmto nariadením,  

d) ukladá pokuty prevádzkovateľom MZZO za porušenie právnych predpisov pre ochranu 

ovzdušia a tohto nariadenia,  

e) môže nariadiť odstavenie MZZO alebo obmedzenie jeho prevádzky pri plnení podmienok 

ustanovených v § 38 odsek 10 zákona o ovzduší č.478/2002 Zb. v znení neskorších 

predpisov,  
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f) určuje podmienky pre prevádzku MZZO,  

g) dáva súhlas na činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu, ktoré znečisťujú alebo môžu 

znečisťovať ovzdušie a sú uvedené v zozname, ktorý sa uverejňuje vo vestníku ministerstva,  

h) dáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických 

zariadení MZZO,  

i) rozhoduje o poplatku právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá 

prevádzkuje MZZO (§ 2 ods.2 zákona č.401/1998 Zb.)  

 

 

Článok 5  

Správca poplatku  

1.  Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 

znečisťovania je obec Vaďovce. 

2.  Obec Vaďovce rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje 

malý zdroj znečisťovania ovzdušia.  

3. Na  konanie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahuje zák.č.71/1967 Zb. o 

správnom konaní a zák.č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzduší v znení 

neskorších predpisov.  

 

Článok 6  

Poplatky za znečisťovanie  

 

1. Povinnosť platiť poplatky za MZZO sa vzťahuje  na prevádzkovanie MZZO, ktorí sú    

právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie.  

2.  Povinnosť platiť poplatky za znečisťovanie ovzdušia sa nevzťahuje:  

- na fyzické osoby, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečistenia s tepelným výkonom do 50 

kW, ak sa taký zdroj pravidelne nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti. Pravidelnosť 

používania treba chápať tak, že bez použitia zdroja sa nedá táto činnosť vykonávať, pričom 

perióda jeho používania môže byť rôzne dlhá.  

- MZZO, ktoré prevádzkuje obecVaďovce,  

- Poplatok sa nebude vyrubovať prevádzkovateľom čerpacích staníc pohonných hmôt za 

predaj motorovej nafty a benzínov.  

3. Poplatok pre každý zdroj sa určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 € 

na základe oznámenia podľa článku 3 ods.1 písm. f) tohto VZN úmerne k množstvu a 

škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých 

znečisťujúce látky vznikajú.  

4. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky 

ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci.  
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Článok 7  

Spôsob vyrubenia a platenia poplatku  

 

1.  Správca poplatku preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a 

škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá 

rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie 

ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky 

týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.  

2.  Minimálny poplatok 5,00 € sa spoplatňuje každý malý zdroj znečistenia, ktorého výška 

poplatku je menšia ako 5,00 €.  

3.  Poplatok pre zdroje s inštalovaným odlučovacím zariadením bude znížený maximálne o 

25% podľa účinnosti odlučovacieho zariadenia.  

4.  Prevádzkovateľ MZZO má právo odvolať sa do 15 dní od doručenia rozhodnutia na  

Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne prostredníctvom Obecného úradu vo 

Vaďovciach.  

5.  Poplatky sú príjmom rozpočtu obce.  

6. Poplatok je násobkom skutočnej spotreby spáleného druhu paliva za rok a určeného 

poplatku za 1 tonu paliva, pri zemnom plyne za 100 m3. Pri výpočte sa vychádza z 

nasledujúceho:  

 

druh  paliva                                                poplatok za 1 tonu v € 

hnedé uhlie     7,00 

čierne uhlie      5,00 

vykurovacie oleje      4,00  

nafta        2,00  

drevo       2,00   
 

                                                                          poplatok za 100 m3 v €   

zemný plyn     0,06 

 

Článok 8  

Sankcie  

 

1.   Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa článku 3 ods.1 pís. f) a povinností určených 

v rozhodnutí obce, uloží obec prevádzkovateľovi (právnická alebo fyzická osôb oprávnená na 

podnikanie) malého zdroja znečistenia ovzdušia pokutu do výšky  663,87 €.  

2.   Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa obec o porušení povinnosti 

dozvie, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.   
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Článok 9  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Poplatky, sankcie a pokuty sú príjmom rozpočtu obce. Použitie poplatkov je účelovo 

viazané na ochranu životného prostredia obce a na zabezpečenie výkonu úloh štátnej 

správy ochrany ovzdušia, prenesených na obec.  

2. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák.č.401/1998 Z.z. o 

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a zák.č.137/2010 Z.z. v 

znení neskorších predpisov.  

3. Na tomto VZN obce Vaďovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vaďovciach dňa 

08.09.2020 pod č. uznesenia   /2020 .  

4.   Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Vaďovce nadobúda účinnosť dňom 24.09.2020. 

        

 

 

 

 

 

 

     Alžbeta Tuková 

      starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 24.8.2020  

Zvesené:    
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Príloha č. 1  

Vzor oznámenia 

 

 


