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Návrh 

Obec Slovenské Pravno 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2018 

o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

malými zdrojmi znečisťovania na území obce Slovenské Pravno 

 

 
Obec Slovenské Pravno podľa ustanovení  § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 5 zákona  NR SR č. 401/1998 Z. z. 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Slovenské 

Pravno o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

malými zdrojmi znečisťovania na území obce Slovenské Pravno 

 

 

I. ČASŤ 

Úvodné ustanovenie 

 

§ 1 

Predmet nariadenia 

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

povinnosti právnických a fyzických  osôb pri ochrane ovzdušia na území obce Slovenské 

Pravno (ďalej len obec),  určuje pôsobnosť obce orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, 

stanovuje poplatky za znečisťovania ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov znečisťovania 

ovzdušia pričom poplatková povinnosť sa vzťahuje len na právnické a fyzické osoby 

oprávnené na podnikanie, určuje zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku ochrany 

ovzdušia.  

2.  

 

II. ČASŤ 

§ 2 

Základné pojmy 

 
1. Znečisťujúcimi látkami sú tuhé, kvapalné alebo plynné  látky, ktoré priamo alebo po 

chemickej či fyzikálnej zmene v ovzduší alebo spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo 

ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí a ostatných organizmov, 

zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ich obťažujú alebo poškodzujú majetok. 

 

2. Zdrojmi znečisťovania ovzdušia pre účely tohto VZN (v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 

478/2002 Z. z.) sú malé zdroje  znečisťovania ovzdušia (ďalej len MZZO) Ide o : 

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

tepelným príkonom do 0,3 MW, 

b) ostatné technologické celky nepatriace do  kategórie veľkých a stredných zdrojov 

znečisťovania (napr. stolárstva, lakovne, pekárne, atď.), 

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

skládky palív, surovín, produktov, odpadov ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja 

znečisťovania a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie (napr. 

manipulácia s uhlím, obilím, sypkými materiálmi a pod.), 

d) pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktoré znečisťuje 

ovzdušie (ďalej len „mobilný zdroj“). 

3. Prevádzkovateľom MZZO je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo  alebo fyzickú 

možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len prevádzkovateľ) na území 

obce. 
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§ 3 

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov 

 
1. Prevádzkovatelia MZZO sú povinní : 

a) oznámiť každoročne do 15. februára obci Slovenské Pravno za každý malý zdroj spotrebu 

palív a surovín a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok 

vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, 

b) platiť poplatok za znečistenie ovzdušia (ďalej len poplatok) v súlade s rozhodnutím vydaným 

obcou, 

c) umožniť povereným pracovníkom obce prístup ku MZZO na účel zistenia množstva 

znečisťujúcich látok a kontroly MZZO a jeho prevádzky a predkladať im potrebné doklady, 

d) oznámiť do 15 dní obci zánik MZZO, 

 

2. Prevádzkovatelia MZZO sú povinní uviesť v oznámení: 

a)    označenie prevádzky t. j. obchodné meno, sídlo, IČO, 

b)    označenie prevádzky, jej názov a sídlo 

c)    charakteristika zdroja znečisťovania (§2): 

       - pri stacionárnom spaľovacom zariadení druh zariadenia, tepelný výkon zdroja, druh paliva a     

         jeho kvalitatívne ukazovatele, množstvo spotreby paliva, počet prevádzkovaných hodín,  

       - pri skládke odpadov a surovín druh skládky, druh skladovaného odpadu, množstvo  

         uloženého odpadu za uplynulý rok, rozlohu prevádzkovanej plochy, 

       - pri technologických celkoch druh výroby alebo činnosti, druh a spotrebu surovín, prchavých   

         látok, náterových hmôt, rozlohu prevádzkovej plochy.  

 

III.ČASŤ 

Povinnosti niektorých prevádzkovateľov MZZO, určovanie výšky poplatku 

 § 5 

Vyčlenenie MZZO, na ktoré sa nevzťahuje poplatková a oznamovacia povinnosť 

 
1. Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na: 

a) MZZO, ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch, v stavbách určených na  

    individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie 

b) MZZO, ktoré prevádzkuje obec 

c) MZZO, ktoré prevádzkujú školské a zdravotnícke zariadenia 

d) MZZO, ktoré prevádzkujú sociálne, charitatívne, záujmové  a cirkevné organizácie 

 

 

 

§ 6 

Poplatková povinnosť 

 
1. Povinnosť platiť poplatky za MZZO sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú 

podnikateľmi a  prevádzkujú MZZO na území obce Slovenské Pravno. 

 

2. Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje: 

a) na kalendárny rok sumou podľa § 6 tohto VZN určenou rozhodnutím obce, 

b) na základe oznámenia údajov podľa § 3 tohto VZN za Každý MZZO podľa spotreby 

a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. 
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§ 7 

Výška poplatku 

 

 

       1.    Obec preskúma údaje uvedené v oznámení  a vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok  

              prevádzkovateľa MZZO za predchádzajúci rok a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej  

              povinnosti prevádzkovateľa MZZO. 

       2.    Výška poplatku pre prevádzkovateľa MZZO sa stanovuje nasledovne: 

a)  pre stacionárne spaľovacie zariadenia podľa tabuľky 
 

 

Množstvo spotrebovaného paliva Výška základného poplatku v EUR 
  

do 10 t uhlie,drevo 20,00 

od 10 do 25 t uhlie,drevo 50,00 

nad 25 t uhlie,drevo 100,00 

do 10 000m3 zemný plyn 15,00 

od 10 000 m3 do 25 000 m3 zemný plyn 30,00 

nad 25 000 m3 zemný plyn 80,00 

 

 
 b)  pre ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania  

             ovzdušia a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP č. 410/2012,               

             ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 

                                                                                                                                        20,00 € 

 

       c)  pre skládky palív, surovín, produktov a odpadov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce,  

            ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, pre iné stavby, zariadenia a iné činnosti      

            znečisťujúce ovzdušie ( napr. manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, obilím, ČOV, výkrm  

            hovädzieho dobytka a ošípaných, výkrm hydiny, silážovanie, senážovanie, čerpacie stanice   

            PHM s obratom do 100 m3, poľné a spevnené hnojiská, sklady, skládky – nádrže močovky, iné  

            zariadenia a pod.) 

                                                                                                                           20,00 € 

      3.    Ostatné MZZO, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa vyššie uvedeného, je výška  

             poplatku určovaná uznesením obecného zastupiteľstva podľa druhu danej technológie  

             a vplyvu na znečisťovanie ovzdušia, a to paušálnou sumou do 663,87 € pre každý zdroj za     

             kalendárny rok  

 

       4.  Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja povinný zaplatiť do 30  

            po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku. 

 

       5.  Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č. 401/1998 Z. z.  

            o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa vzťahujú všeobecné  

            predpisy o správnom konaní. 

 

6.  Poplatky platené prevádzkovateľmi MZZO sú príjmom  rozpočtu obce.  
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IV. ČASŤ 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

§ 8 

Pokuty 

 
1. Pokutu od 20€ do 330 € uloží obec prevádzkovateľovi MZZO ak: 

a) neumožní prístup zamestnancom inšpekcie  obec alebo týmito orgánmi povereným osobám 

ku MZZO za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho 

prevádzky a nepredloží im potrebné doklady  

b) nevedie prevádzkovú evidenciu o MZZO a na požiadanie neposkytne údaje potrebné na 

zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany  ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným 

právnickým osobám. 

      2.    Pokutu do výšky 663,87 €uloží obec prevádzkovateľovi MZZO za nesplnenie si povinnosti ak: 

             a) si nesplní povinnosť oznámiť obci každoročne do 15. februára údaje za každý MZZO  

             potrebné k vyrubeniu poplatku za znečisťovanie ovzdušia, 

             b) nezaplatí poplatok podľa vydaného rozhodnutia, v ktorom je stanovený ročný poplatok za  

             znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku. 

       3.   Pokuty sa podľa ods. 1 a 2 vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby  s oprávnením  

             na podnikanie.  

       4.   Výnosy pokút sú príjmom obce.   

 

§ 10 

Záverečné ustanovenia 

  
        1. Kontrolu plnenia VZN priebežne vykonávajú poslanci obecného zastupiteľstva, komisie  

            obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór, poverení pracovníci Obecného úradu. 

        2. V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce. 

        3. Poplatok za znečisťovanie  ovzdušia sa začne na území obce vyrubovať počnúc rokom 2019. 

        4. Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Pravne sa uznieslo na VZN č. 18/2018 o ochrane  

            ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi  

            znečisťovania na území obce Slovenské Pravno dňa 07. 12. 2018 uznesením číslo  .................... 

        5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                        Eva Pálešová 

                    starostka obce 

 

 

 

 

 

 


