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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČREMOŠNÉ 

č. 2/2016 

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 

znečisťovania ovzdušia 

____________________________________________________________________ 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Čremošné v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení: 

 

Čl. 1 

Účel nariadenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie”) vymedzuje pojmy, povinnosti 

prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Čremošné a určuje 

výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia. 

 

Čl. 2 

Základné pojmy 

1. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“) v zmysle osobitného 

predpisu1/ 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 zdrojov znečisťovania ovzdušia (0,3 MW-50 MW), 

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

ovzdušia, 

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 

stredných alebo veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia. 

 

2. Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo 

nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo 

životné prostredie. 

 

3. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, 

ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento zdroj. 

 

                                                           
1/  §2 a § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 



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

kategorizácii rozhodne Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor starostlivosti o životné 

prostredie. 

Čl. 3 

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov 

1. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní: 

 

a) oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín, 

z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a to v merných jednotkách uvedených v 

sadzobníku tohto nariadenia (čl. 6) a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva 

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 kontrolu malého zdroja a poskytnúť všetky 

potrebné údaje o jeho prevádzkovaní, 

d) oznámiť do 15 dní obci zánik malého zdroja. 

 

2. Prevádzkovatelia sú povinní uviesť v oznámení: 

 

a) obchodné meno, sídlo, IČO, 

b) označenie prevádzky, jej názov a sídlo, 

c) charakteristiku zdroja znečisťovania (čl. 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, 

- pri prchavých látok, náterových hmôt, rozlohu prevádzkovej plochy. 

 

Čl. 4 

Vyčlenenie malých zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje poplatková a oznamovacia 

povinnosť 

1. Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na: 

 

a) malé zdroje, ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch, v stavbách určených 

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

b) malé zdroje, ktoré prevádzkuje obec, 

c) malé zdroje, ktoré nepodliehajú spoplatneniu v zmysle určeného sadzobníka tohto 

nariadenia (čl. 6). 

Čl. 5 

Poplatková povinnosť 

1. Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby, 

ktoré sú podnikateľmi a prevádzkujú malý zdroj na území obce. 



 

2. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje: 

 

a) na kalendárny rok sumou podľa čl. 6 tohto nariadenia určenou rozhodnutím obce, 

b) na základe oznámenia údajov podľa čl. 3 tohto nariadenia za každý malý zdroj podľa 

spotreby a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. 

 

Čl. 6 

Výška poplatku 

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

poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za predchádzajúci rok a ďalšie podmienky 

týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja. 

 

2. Pre prevádzkovateľa spaľovacieho zariadenia, ktorý je malým zdrojom znečistenia, sa 

výška poplatku za kalendárny rok stanovuje podľa množstva a druhu spotrebovaného 

paliva nasledovne: 

 

a) spaľovacie zariadenie využívajúce fosílne tuhé palivo (uhlie, koks, kal, uhoľný prach 

atď.) 

 

- od   5 t do 10 t (vrátane) ................................................................... 20,00 € 

- od 10 t do 20 t (vrátane) ................................................................... 50,00 € 

- od 20 t do 30 t (vrátane) ................................................................... 80,00 € 

- od 30 t do 40 t (vrátane) ................................................................... 110,00 € 

- od 40 t do 50 t (vrátane) ................................................................... 140,00 € 

- nad 50 t .................................................................................................. 170,00 € 

 

b) spaľovacie zariadenie využívajúce tuhé palivo pozostávajúce z biomasy (drevo, 

drevené brikety, slnečnicové pelety atď.) 

 

- od   5 t do 10 t (vrátane) ................................................................... 10,00 € 

- od 10 t do 20 t (vrátane) ................................................................... 30,00 € 

- od 20 t do 30 t (vrátane) ................................................................... 50,00 € 

- od 30 t do 40 t (vrátane) ................................................................... 70,00 € 

- od 40 t do 50 t (vrátane) ................................................................... 90,00 € 

- nad 50 t .................................................................................................. 110,00 € 

 

c) spaľovacie zariadenie využívajúce kvapalné palivo (nafta, olej atď.) 

 

- od 0,5 t do 1,5 t (vrátane) ................................................................. 30,00 € 

- od 1,5 t do 3,5 t (vrátane) ................................................................. 40,00 € 

- od 3,5 t do 5,5 t (vrátane) ................................................................. 50,00 € 

- od 5,5 t do 7,5 t (vrátane) ................................................................. 110,00 € 

- nad 7,5 t ................................................................................................... 170,00 € 

 

 

 

 



3. Pre prevádzkovateľov skládok palív, surovín, produktov, odpadov, pre plochy, na ktorých 

sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, pre iné stavby, 

zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie sa výška poplatku za kalendárny rok 

stanovuje podľa manipulačnej plochy nasledovne: 

 

- od 50 m2 do 100 m2 (vrátane) .......................................... 40,00 € 

- od 100 m2 do 500 m2 (vrátane) .......................................... 80,00 € 

- od 500 m2 do 1 000 m2 (vrátane) .......................................... 120,00 € 

- od 1 000 m2 do 2 500 m2 (vrátane) .......................................... 160,00 € 

- nad 2 500 m2 ....................................................................................... 250,00 € 

 

Čl. 7 

Pokuty 

1. Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. v znení 

neskorších predpisov je obec oprávnená uložiť prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu 

do výšky 663,87 eur. 

2. Za nesplnenie povinností uvedených v osobitnom predpise2/ je obec oprávnená uložiť 

prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu v rozsahu uvedenom v osobitnom predpise2/. 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

Toto VZN obce č. 2/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých 

zdrojov znečisťovania ovzdušia bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

Čremošné dňa 9. 12. 2016 uznesením č. 9/2016. Platnosť nadobúda dňom 1.1.2017 a účinnosť 

15. dňom od  vyvesenia  na  úradnej   tabuli  obce, t. j. dňom 25. 12. 2016. 

 

 

 

 .............................................. 

 Mgr. Zuzana Chorváthová 

 starostka obce 

                                                           
2/  § 30 ods. 6 a 7 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 


