
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

 

č. 3 

Obec Valaská 

 

Výtlačok č. 1 

 

V súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 6 ods. 5, § 7 ods. 2 podľa zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov  

v y d á v a 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 3/2020 

 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

ovzdušia na území obce Valaská  

 

Návrh VZN: vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 31.08.2020 

Návrh VZN: zverejnený na elektronickej úradnej 

tabuli obce dňa  

31.08.2020 

Návrh VZN: zverejnený na webovom sídle obce 

dňa: 

31.08.2020 

Lehota na predĺženie pripomienok k návrhu VZN 

do (včítane): 

09.09.2020 

Doručené pripomienky (počet):  

Pripomienky zaslať: 
- písomne na adresu Obec Valaská, Námestie 1. 

mája 460/8, 976 46 Valaská 

- ústne do zápisnice na obecnom úrade vo 

Valaskej, 

- elektronicky na adresu: prednosta@valaska.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN 

uskutočnené dňa: 

10.09.2020 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN 

doručené poslancom dňa: 

10.09.2020 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v obci:  16. 9. 2020 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 18. 9. 2020 

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:  

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli 

obce: 

18. 9 2020 

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa: 18. 9. 2020 

 

 

 



 

§ 1 

Účel nariadenia 
Toto všeobecne záväzné nariadenie: 

1. upravuje náležitosti a podrobnosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja  znečisťovania 

ovzdušia (ďalej „MZZO“) vo veciach poplatku za prevádzkovanie MZZO, 

2. určuje výšku, splatnosť a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len 

,,poplatok“), 

3. vyčleňuje prevádzkovateľov MZZO, na ktorých sa nevzťahuje povinnosť podať oznámenie 

a ktorým sa poplatok nebude vyrubovať. 

§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 

1. Ovzdušie je okolité vonkajšie prostredie s obsahom látok, ktorých úroveň a koncentrácia    

     môže alebo ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov. 

 

2. Znečisťujúca látka je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do   

    ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí a životné prostredie ako   

    celok.  

 

3. Zdroje znečisťovania ovzdušia sa rozdeľujú na stacionárne a mobilné: 

Stacionárne zdroje sa poľa miery ich vplyvu na ovzdušie alebo podľa rozsahu   

    znečisťovania rozdeľujú na veľký, stredný a malý zdroj. Medzi stacionárne zdroj zaraďujeme     

    napr. sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha   

    s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok. Zaraďujeme sem aj stavby,   

    ktoré môže alebo znečisťuje ovzdušie. 

Mobilný zdroj je pohyblivé zariadenie so spaľovacím alebo iným hnacím motorom,  

    ktorý znečisťuje ovzdušie. 

 

4. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia je technologický celok obsahujúci stacionárne  

    zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 300 kW,   

    ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov, 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 súčasťou veľkého alebo stredného zdroja. 

 

5. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo fyzická osoba,  

    ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len  

    ,,prevádzkovateľ"). 

 

7. Poplatok podľa tohto nariadenia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na  

    podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO.  

 

 

 



 

§ 3 

Povinnosti prevádzkovateľa 

1. Prevádzkovateľ MZZO je povinný: 

a) plniť povinnosti ustanovené osobitným predpisom1. 

b) umožniť prístup poverenému zamestnancovi obce ku zdroju za účelom zistenia množstva  

    znečisťujúcich látok, kontroly zdroja a jeho prevádzky a predložiť mu potrebné podklady. 

 

c) oznámiť do 15. dní Obci Valaská zánik alebo zmeny v parametroch či prevádzkovaní 

    MZZO, vrátane všetkých údajov potrebných pre určenie výšky poplatku. 

 

d) každoročne do 15. februára oznámiť Obci Valaská za každý MZZO údaje potrebné na   

    zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý   

    rok.  

    Oznámenie musí obsahovať nasledovné náležitosti:2 

-  základné údaje z obchodného alebo živnostenského registra, 

-  miesto prevádzky MZZO – presná adresa, sídlo, IČO, tel. kontakt príp. mailový kontakt, 

-  typ a príkon malého zdroja (kW), 

-  množstvo a druh použitého paliva a surovín za uplynulý rok: 

tuhé palivo (t/rok) 

plynné palivo (m3/rok) 

kvapalné palivo (t/rok) 

- kvalitatívne ukazovatele použitého paliva a suroviny (dodané výrobcom) s preukázaním 

hodnoty obsahu (nevzťahuje sa na palivo zemný plyn): 

pevné palivo tuhých znečisťujúcich látok (TZL) 

oxidov uhlíka (CO) 

oxidov dusíka (NOx) 

oxidov síry (SO2) 

- počet prevádzkových hodín MZZO, 

- druh a účinnosť odlučovacích zariadení. 

 

Na základe oznámených údajov určí obec Valaská výšku poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia MZZO. 

 

 

 

                                                           
1 § 16 zákona NR SR 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 
2 § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 



 

§ 4 

Vyčlenenie MZZO, na ktoré sa nevzťahuje oznamovacia ani poplatková povinnosť 

 

1. Oznamovacia a poplatková povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov MZZO, ktorými 

sú:  

a) fyzické osoby – MZZO umiestnené v rodinných domoch, bytoch, bytových domoch   

   a v stavbách na individuálnu rekreáciu ak sa tieto stavby nevyužívajú na podnikanie, 

b) obec Valaská, 

c) príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou Valaská. 

 

§ 5 

Sadzba a vyrubenie poplatku 

1. Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti 

znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia, spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, 

v ktorom určí poplatok za prevádzkovanie MZZO v predchádzajúcom roku.  

 

2. Výška poplatku prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok 

paušálnou sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených. 

2. Každý prevádzkovateľ má povinnosť zaplatiť ročný poplatok v súlade a v lehote určenej    

    obcou Valaská v rozhodnutí o vyrubení ročného poplatku. 

 

4. Ostatné MZZO, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa a v rozsahu sadzobníka  

    poplatkov uvedeného v  § 6 tohto nariadenia, je výška poplatku určená individuálne obcou  

    podľa druhu danej technológie a vplyvu na znečisťovanie ovzdušia. 

 

5. Na konanie vo veci poplatku sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.3 

 

6. Poplatky platené prevádzkovateľom sú príjmom obce. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 



§ 6 Sadzobník poplatkov za MZZO 

 

 TUHÉ PALIVO Poplatok (€/t) 

Hnedé uhlie 10,00 

Koks, čierne uhlie 7,00 

Drevo, drevené pelety, štiepka, biomasa  5,00 

KVAPALNÉ PALIVO Poplatok (€/t) 

Vykurovací olej, nafta atď. 8,00 

PLYNNÉ PALIVO Poplatok (€/m3) 

Zemný plyn do 5  000 m3 10,00 

od 5 001 do 10 000 m3 20,00 

od 10 001 do 20 000 m3 30,00 

od 20 001 do 30 000 m3 40,00 

od 30 001 do 40 000 m3 50,00 

od 40 001 do 50 000 m3 60,00 

nad 50 000 m3  70,00 

  

ZARIADENIE POPLATOK (€) 

Plochy pre skládky 

palív, surovín, 

produktov odpadu, 

tankovú dráhu  

do 100 m2 20,00  

od 101 do 500 m2 30,00 

od 501 do 1000 m2  40,00 

od 1001 do 2000 m2 50,00 

nad 2000 m2  60,00 

Zariadenie na povrchovú úpravu kovov 50,00 

Čistiareň odpadových vôd 50,00 

Fungitívne plochy prečerpávacích 

a tankovacích zariadení 

50,00 

Stacionárne piestové spaľovacie motory 20,00 

Výroba nekovových minerálnych produktov 10,00 

Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných 

stavebných materiálov s proj. kapacitou v m3/h 

(nad 10 m3/h)  

10,00 

Výroba náterových látok, lakov, tlačiarenských 

farieb, lepidiel s proj. spotrebou organických 

rozpúšťadiel v t/rok  

20,00 

Výroba a spracovanie gumy 25,00 

Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky 20,00 

Zariadenie na odmasťovanie a čistenie 

povrchov kovov organickými rozpúšťadlami 

označenými ako R45, R46, R49, R60, R61, R40, 

R68 s projektovanou spotrebou viac ako 0,6 t/r 

50,00 

Priemyselné spracovanie dreva s proj. kapacitou 

do 50 m3/deň spracovaného dreva  

20,00 

Nanášanie lepidiel – lepenie materiálov okrem 

dreva, aglomerovaných materiálov, kože 

a obuvi s projekt. Spotrebou organických 

rozpúšťadiel nad 0,6 t/rok 

 

 

50,00 

 



§ 7 

Sankcie za porušenie povinnosti 

1. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3 ods. 1 tohto nariadenia a určených v rozhodnutí  

    obce uloží obec prevádzkovateľovi pokutu do výšky až 663,87 €.4  

 

2. Podľa ods. 1 tohto ustanovenia môže obec uložiť pokutu v lehote do jedného roka, keď sa  

    o porušení povinnosti dozvedelo a najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti. 

 

3. Výnosy z pokút uložených podľa tohto ustanovenia sú príjmom obce. 

 

§ 8 

Kontrola ustanovení 

Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci obce 

ako orgánu ochrany ovzdušia. 

§ 9  

Záverečné ustanovenia 

1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 401/1998 Z. z. 

v znení neskorších predpisov. 

 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Valaská 

dňa 16. 9. 2020, uznesením č. 59/2020 . 

 

3. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2001 o ochrane 

ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Valaská a Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 2/2002 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na 

území obce Valaská. 

 

 

V obci Valaská, dňa: 18. 9. 2020 

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

         Mgr. Peter Jenča 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 18. 9. 2020 

Vyvesené na elektronickej tabuli dňa:  18. 9. 2020 

                                                           
4 § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.  


