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VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Dúbravke dňa 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Dúbravka  dňa :  

 
  
Obecné zastupiteľstvo v Dúbravke v súlade s ustanovením § 6 ods. 2zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o vzduší a v súlade 
s § 2 ods. 2 a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 
neskorších predpisov   

v y d á v a  
  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE   
č. 1/2019  

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom   
  
  

§ 1  
Základné ustanovenia  

  
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje práva a povinnosti obce Dúbravka (ďalej len  

“obec”), vymedzuje pojmy, povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na 
podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia, pri ochrane vonkajšieho 
ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, na území a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.   

  

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie:   

a) malým zdrojom stacionárny zdroj, ktorým je:   
1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s         
nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW,  

 2. ostatný technologický celok, ) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu          
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a   
stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú časťou veľkého zdroja      
alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj      
znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom,  

  
b) prevádzkovateľom malého zdroja  právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na                

podnikanie, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.  

 



 § 2  

 

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia  
  

(1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný:  

a) 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 rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľov palív a 
surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o 
druhu a účinnosti odlučovacích zariadení,  

b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) v súlade s 
rozhodnutím vydaným obcou,   

c) oznámiť zánik malého zdroja obci do 15 dní od zániku malého zdroja a zároveň 
zaplatiť alikvotnú čiastku za obdobie roka v ktorom bol malý zdroj prevádzkovaný. 

d) 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. 

e) Vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou. 
f) Viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať obci 

ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na 
zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi 
povereným právnickým osobám. 

(2)       Prílohou č.1 tohto VZN je formulár Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky           

poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.  

  
§ 3  

Vylúčenie poplatkovej a oznamovacej povinnosti  
  

(1) Poplatková ani oznamovacia povinnosť uvedená v tomto VZN sa nevzťahuje na 

prevádzkovateľov malého zdroja, ktorými sú:  

a) fyzické osoby – nepodnikatelia, v prípade malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, 
ktoré sú umiestnené v rodinných domoch, bytoch, bytových domoch a v stavbách  

na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto stavby nevyužívajú na podnikanie,  

b) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje obec,   

c) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,  

d) Malé zdroje prevádzkovaný predškolským zariadením  

e) malé zdroje znečisťovania ovzdušia sociálnych, charitatívnych a cirkevných 
organizácií.  

f) Prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa ročne spáli 
menej ako 1900m3 zemného plynu. 



  
  

§ 4  
Výška a spôsob platenia poplatku  

  
1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje  na kalendárny rok 

paušálnou sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa § 2 ods.1 
tohto VZN, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo podľa 
spotreby palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú  
  

2. Poplatok za malý zdroj spaľujúci pevné palivo, za každú spotrebovanú aj začatú 1 tonu 
a) Uhoľné brikety    5,643 €/rok 
b) Hnedé uhlie     4,979 €/rok 
c) Lignit      3,983 €/rok 
d) Čierne uhlie     3,319 €/rok 
e) Koks      1,992 €/rok 
f) Drevené brikety a pelety   1,660 €/rok 
g) Drevo      1,328 €/rok 

 
3. Poplatok za malý zdroj spaľujúci kvapalné palivo, za každú spotrebovanú aj začatú 1 tonu 

a) Ťažký vykurovací olej   2,987 €/rok 
b) Ľahký vykurovací olej   2,324 €/rok 
c) Nafta      1,992 €/rok  
d)  

4. Poplatok za malý zdroj spaľujúci plynné palivá, za každých spotrebovaných aj začatý 1000 
m3 

a) Zemný plyn a propán bután   1,00 €/rok 
 

5. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky 
ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia.  
 

6. Pri zániku malého zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja povinný 
uhradiť poplatok v pomernej výške zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie 
prevádzkovania malého zdroja znečisťovania ovzdušia v kalendárnom roku, v ktorom došlo 
k jeho zániku.  
 

7. Poplatok vyrubuje obec rozhodnutím. Obecný úrad preskúma údaje obsiahnuté v oznámení 
a starosta obce vydá rozhodnutie o určení poplatku.   
 

8. Poplatok je splatný do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o výške poplatku. 
 
 



9. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú príjmom 
rozpočtu obce.   

   
  

§ 5 Záverečné ustanovenia  
  
(1) Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb 

vyplývajúce z iných právnych predpisov.  
  

(2) Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahujú všeobecné 
predpisy o správnom konaní, ak zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia neustanovuje inak.  
  

(3) Použitie poplatku je účelovo viazané na ochranu životného prostredia obce a na 

zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy ochrany ovzdušia prenesených na obec.   

  
(4) Toto VZN bolo schválené uznesením OZ č. ....................... zo dňa .......................... a 

účinnosť nadobúda dňa ................................. 
 

(5) Nadobudnutím účinnosti VZN č. 1/2019 sa zrušuje a nahrádza VZN č. 1/2016 o ochrane 
ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Dúbravka.  
 
 

  

  

                                                                           Ing. Stanislav Bajužik 

V Dúbravke                                                                                         starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1  
  

O Z N Á M E N I E údajov potrebných pre určenie výšky poplatku  
  

za znečisťovanie ovzdušia na rok  
 20..    

   

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania oznamuje podľa § 6 ods.4 zákona č. 

401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Obci Dúbravka tieto údaje 

potrebné pre určenie výšky poplatku:    

I.  Všeobecné údaje   
Adresa zdroja    
   

Malý  zdroj – názov technológie,                    

výroby (spaľovacieho zariadenia) s tepelným 
výkonom nižším alebo rovným 0,3 MW, 
zariadenie technologických procesov a pod.   
   |   
   

Prevádzkovateľ zdroja 
(adresa)   
Identifikácia:   

( IČO, fyzická osoba, právnická osoba)   
   
Bankové spojenie:   
   
Dátum začatia prevádzky:   
   
   
II.  Údaje o malých zdrojoch    

A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným výkonom nižším alebo             
rovným  0.3 MW ďalej uvádza:    

 Typ kotla :      
   

Výkon :   Druh  roštu :           

 Druh  paliva :   
   

Spotreba paliva :      

 Výška komína :   
   

Poznámka :      

Druh znečisťujúcich látok :      
                                     
 Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok :    
(meranie,bilančný výpočet)                                         
                      
                                                                         

B. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a záchytných exhalátov,                 
plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a              



iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie ( napr. manipulácia s              
uhlím, obilím, sypkými materiálmi a pod.) uvádza:    

   
 Druh vykonávanej činnosti:      
                                                
 Druh manipulovanej, skládkovej látky:                            
     
 Množstvo manipulovanej, skládkovej látky(t/rok):                  
       
 Veľkosť manipulačnej plochy:       
                                    
   
  
Oznámenie vyhotovil:                                                  Podpis:    
   

Za správnosť zodpovedá:                                           Podpis:    
   
Telefón:    
   

Predložené dňa:    
   
III.Výška poplatku (vyplní obec)    
   
 Stacionárne zariadenie pre spaľovanie palív(A)                     
    
 Technologický zdroj(B)       
                                       
 Iné zariadenia a činnosti(C)                                       
   
 Poplatok spolu                                                   

 Uložený rozhodnutím                                                
   
     

 V Dúbravke, dňa                Podpis :    
      
 
 
 
 
 
 
 



 
   

   
  
  
  

 
  
  
  


