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znečisťovania ovzdušia 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kraľovanoch podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia v znení neskorších predpisov, s poukazom na zákon č. 137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší a na 

vyhlášku MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 
 

vydáva 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

číslo 9/2020 
 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 
ovzdušia 

 
 

§ 1  

Úvodné ustanovenia 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje 

a) náležitosti oznámenia podľa osobitného predpisu1, 
b) podrobnosti vo veciach určovania poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 

znečisťovania ovzdušia (ďalej len „poplatok“), 
c) vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať, 
d) vyčlenenie malých zdrojov, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia 

povinnosť. 
 

§ 2  

Vymedzenie základných pojmov 
 
(1) Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“) je: 

a) technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným 
súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, 

b) ostatný technologický celok, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať 
znečistenie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a 
činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja. 

 
(2) Prevádzkovateľom malého zdroja sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená 
na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia. 
 

§ 3  

Oznamovacia povinnosť 
 
(1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý 
malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a 
ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia 
za uplynulý kalendárny rok. 
 
(2) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznamovať údaje za každý malý zdroj osobitne. 

 
1 § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
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(3) Oznamované údaje podľa odseku (1) a (2) je prevádzkovateľ malého zdroja povinný doručiť obci 
Kraľovany písomne alebo elektronicky. 
 

§ 4  

Vylúčenie oznamovacej a poplatkovej povinnosti 
 
(1) Oznamovacia povinnosť podľa § 3 tohto nariadenia sa nevzťahuje na prevádzkovateľa malého 
zdroja, ktorým je: 

a) obec Kraľovany, 
b) školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec Kraľovany, 
c) iné rozpočtové a príspevkové organizácie obce Kraľovany, 
d) prevádzkovateľ čerpacej stanice pohonných hmôt, 
e) prevádzkovateľa malého zdroja, ktorého spotreba zemného plynu nepresiahne 25 000 m3/rok. 

 
(2) Poplatok sa nebude vyrubovať prevádzkovateľovi malého zdroja, ktorým je: 

a) obec Kraľovany, 
b) školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec Kraľovany, 
c) iné rozpočtové a príspevkové organizácie obce Kraľovany, 
d) prevádzkovateľ čerpacej stanice pohonných hmôt, 
e) prevádzkovateľa malého zdroja, ktorého spotreba zemného plynu nepresiahne 25 000 m3/rok. 

 

§ 5  

Určovanie výšky poplatku 
 
(1) Výška poplatku za prevádzkovanie malého zdroja je nasledovná: 

 
a) palivo – energetický priemysel: 

 
1. zemný plyn a iné plynné palivá 
 

Spotreba zemného plynu (m3/rok) Poplatok (€) 

nad 25 000 8,00 

 
2. tuhé palivá a vykurovací olej 
 

Spotreba paliva (t/rok) Poplatok (€/tona) 

hnedé uhlie 10,00 

čierne uhlie, koks, brikety, ťažký vykurovací olej 7,00 

drevo, drevené brikety, štiepka, pelety, ľahký vykurovací 
olej 

5,00 

nafta 5,00 

 
b) technológie, pri ktorých sa do ovzdušia emitujú prchavé organické látky – nanášanie 

náterov na povrchy, lakovanie, odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, nanášanie 
lepidiel, polygrafia, s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,6 t/rok: 
 
- paušálny poplatok 20 € 
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c) spracovanie – pílenie dreva: 

 

Spracovanie dreva (m3/rok) Poplatok (€/m3) 

do 100 m3 spracovaného dreva v technologickom 
zariadení s odsávaním pilín 

5,00 

do 100 m3 spracovaného dreva v technologickom 
zariadení bez odsávania pilín 

8,50 

 
d) priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou 

výrobnou kapacitou do 10 m3/h: 
 

Projektovaná kapacita (m3/h) Poplatok (€) 

vo 4,99 vrátane 10,00 

od 5,00 do 9,99 vrátane 15,00 

 
e) kompostárne s kapacitou do 0,75 t spracovaného kompostu za hodinu: 

 
- paušálny poplatok 15,00 € 
 

f) povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla menšou ako 0,5 
t/rok (autoopravárenstvo – prestriekavanie vozidiel): 
 
- paušálny poplatok 20,00 € 
 

g) veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest (poplatok sa 
platí za každý z nižšie uvedených chovov): 
 

1. do 500 miest pre ošípané s hmotnosťou nad 30 kg 
2. do 100 miest pre prasnice 
3. do 5000 miest pre hydinu 
4. do 200 miest pre hovädzí dobytok 
5. do 2000 miest pre ovce 
6. do 300 miest pre kone 
7. do 1500 miest pre kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá 

 

Percento naplnenia projektovanej chovnej kapacity (%) Poplatok (€) 

do 49,99 % vrátane 30,00 

od 50,00 % do 100 % 60,00 

 
h) poplatok za plochu, na ktorej sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie 

ovzdušia: 
 

Výmera plochy 
(m2) 

Poplatok za skládku odpadov 
(napr. stavebný odpad, suť) 

€ 

Poplatok za skládku palív, 
surovín, produktov 

€ 

do 100 vrátane 30,00 15,00 

101 – 200 40,00 20,00 

201 – 500 50,00 25,00 

nad 500 100,00 50,00 
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(2) Pre ďalšie malé zdroje znečisťovania ovzdušia, neuvedené v odseku 1, je výška poplatku 
určovaná individuálne, a to úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k 
spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. 
 
(3) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou 
sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 zákona o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k 
spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú2. 
 
(4) Výpočtom určený poplatok sa zaokrúhli na celé eurá smerom nadol. 
 

§ 6  

Rozhodnutie o určení výšky poplatku 
 
(1) Obec Kraľovany 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) Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
 

§ 7  

Sankcie 
 
(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva starosta obce a poverení zamestnanci obce. 
 
(2) Sankcie za porušenie tohto nariadenia ukladá obec Kraľovany v rámci preneseného výkonu 
štátnej správy podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

§ 8  

Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia 
 
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kraľovany dňa 10.12.2020 
uznesením č. 52/2020. 
 
(2) Toto nariadenie ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005 o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021. 
 
 
 
 
 
 

.................................... 
Ľuboš Palovič 
starosta obce 

 

 
2 § 3 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
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Návrh VZN  
vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa: 13.11.2020 
  
VZN schválené  
Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 10.12.2020 
  
VZN vyhlásené  
po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.12.2020 
  
VZN účinné dňom: 1.1.2021 

 
 


