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Obec Sliepkovce, Sliepkovce 163, 072 37  Sliepkovce 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Sliepkovce 
 

č. 9/2018 
 

 

o poplatkoch za znečistenie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 
znečistenia na území obce Sliepkovce 

 
 
 
 
 
Návrh tohto nariadenia (VZN) vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 9.11.2018 
 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   
 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Sliepkovciach dňa                  , uznesenie .č.  
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Sliepkovce dňa  
 
 
 
VZN nadobúda účinnosť dňom  
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                                                                                                   Kamil Minda 
                                                                                                                   starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo v Sliepkovciach na základe prenesenej pôsobnosti podľa §6                    

ods. 2 zákona č.102/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, podľa §22 a §27 zákona č. 137/2010 o ovzduší a podľa §2 ods. 2 a §6 

ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia   
 

                                                                    v y d á v a  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia  

na území obce Sliepkovce 
 
 
 

ČLÁNOK 1 
Úvodné ustanovenia 

 
 

1) Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov 
znečistenia ovzdušia, ktorými sú právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie. Nariadenie upravuje náležitosti oznámenia prevádzkovateľov malých 
zdrojov znečisťovania  ovzdušia a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku 
prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania z hľadiska zákona o poplatkoch za 
znečistenie ovzdušia v katastrálnom území obce Sliepkovce. 

 
ČLÁNOK 2 

Základné pojmy 
 

1) Znečisťujúcou látkou sa rozumie akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo 
alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie 
ľudí alebo životné prostredie, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je 
upravené osobitným predpisom. 
 

2) Stacionárnym zdrojom znečisťovania je technologický celok  s tepelným výkonom do 
0,3 MW, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo 
iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná 
stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať 
ovzdušie: vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činnosti v rámci funkčného 
celku a priestorového celku. 

 
3) Mobilným zdrojom znečisťovania je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom 

alebo iným hnacím motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie. 
 
 
 

4) Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len ,,malý zdroj,,) je technologický 
celok nepatriaci do kategórie veľkých a stredných zdrojov vymedzených v Prílohe č. 
2. Vyhláška č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonajú niektoré ustanovenia zákona 
o ovzduší, plochy na ktorých sa vykonajú práce, ktoré môžu spôsobovať 
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znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, 
zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo 
stredného zdroja vymedzeného v citovanej vyhláške. 
 

5) Prevádzkovateľom malého zdroja je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má 
právo alebo možnosť prevádzkovať malý zdroj znečisťovania ovzdušia. 

 
 

ČLÁNOK 3 
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

 
1) Ak nie je ďalej ustanovené inak, prevádzkovateľom malého zdroja, ktorý je právnickou 

alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za 
znečistenie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch, ostatnými právnymi predpismi 
a týmto nariadením. 

2) V súvislosti s povinnosťou uvedenou v bode 1 tohto ustanovenia, ak nie je ďalej 
ustanovené inak, je prevádzkovateľ malého zdroja povinný tiež plniť oznamovaciu 
povinnosť v súlade so zákonom o poplatkoch, ostatnými právnymi predpismi a týmto 
nariadením. 

3) Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou                                
a s podmienkami určenými obcou. 

4) 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. 

5) Vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou. 
6) 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. 

7) Neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu 
 

 
ČLÁNOK 4 

Oznamovacia povinnosť 
 

1) V súlade s § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch, prevádzkovateľ malého zdroja povinný 
oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania 
ovzdušia: 
 
a) spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, 

 
b) ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok 

vypustených do ovzdušia za uplynulý rok , najmä o: 
- druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, 
- počet prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovanie ovzdušia a 
- o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. 

 
2) Na splnenie tejto oznamovacej povinnosti slúži tlačivo uvedené v Prílohe č. 1 

tohto nariadenia, ktorá je jeho integrálnou súčasťou. 
3) Hore uvedená oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov, ktorí 

sú oslobodení od platenia poplatku 
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ČLÁNOK 5 
Poplatková povinnosť 

 
1) Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje sa vzťahuje na právnické osoby a na 
fyzické    
     osoby, ktoré sú podnikateľmi a prevádzkujú malý zdroj na území obce.                                  
2) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje: - na kalendárny  
    rok sumou podľa článku 7 tohto VZN určenou rozhodnutím obce, na základe   
    oznámených údajov za každý malý zdroj podľa spotreby palív a surovín, z ktorých  
    znečisťujúce látky vznikajú. 

 
 

ČLÁNOK 6 
Oslobodenie od platenia poplatku 

 
Od poplatkovej povinnosti za znečisťovanie ovzdušia je oslobodený: 
a) malý zdroj prevádzkovaný fyzickou osobou, ak zdroj nie je pravidelne využívaný 

na podnikateľskú činnosť 
b) malý zdroj znečisťovania prevádzkovaný obcou, 
c) malý zdroj prevádzkovaný základnou školou, materskou školou a inými školskými 

zariadeniami 
d) malý zdroj prevádzkovaný organizáciou, poskytujúcou všeobecne prospešné 

služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, 
e) malé zdroje, ktoré prevádzkujú sociálne, charitatívne, záujmové a cirkevné 

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

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

 
 

ČLÁNOK 7 
Výška poplatku 

 
1) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva za súčtu poplatkov za 

všetkých ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci Sliepkovce. 
 

2) 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. 
 

3) Výška poplatku pre prevádzkovateľa malého zdroja sa pre rok stanovuje nasledovne:  
 
Poplatok za malý zdroj spaľujúci pevné palivo, za každú spotrebovanú aj začatú 1 
tonu  
 
a) uhoľné brikety                     5,643 EUR/rok 
 b) hnedé uhlie                         4,979 EUR/rok  
c) lignit                                     3,983 EUR/rok  
d) čierne uhlie                          3,319 EUR/rok  
e) koks                                      1,992 EUR/rok  
f) drevené brikety a pelety       1,660 EUR/rok  
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g) drevo                                    1,328 EUR/rok  
 
 
 Poplatok za malý zdroj spaľujúci kvapalné palivo, za každú spotrebovanú aj začatú  
1tonu  
 
a) ťažký vykurovací olej 2,987 EUR/rok  
b) ľahký vykurovací olej 2,324 EUR/rok  
c) nafta 1,992 EUR/rok 
 
 

4) Poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia – poľnohospodárska malovýroba 
(výkrme hospodárskych zvierat, chov hospodárskych zvierat) 
 

      chov hospodárskych zvierat projektovaný na kapacitu :    
      

a) Ošípané do 500ks                                                                            30,-€/rok 

b) Prasnice do 100ks                                                                            30,-€/rok 
c) Hydina, zajace do 5000ks                                                                30,-€/rok 
d) Hovädzí dobytok-dojnice do 200sk                                                 50,-€/rok 
e) Hovädzí dobytok – ostatný do 200ks                                               50,-€/rok 
f) Ovce do 2000ks                                                                                30,-€/rok 
g) Kozy do 100ks                                                                                  25,-€/rok 
h) Kone do 300ks                                                                                  30,-€/rok     
i) Kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá do 1500ks                  25,-€/rok 
 

 
 

5) Ak prevádzkovateľ – poplatník uvedie spotrebu paliva v m3, prípadne v q, správca 
poplatku – obec v rozhodnutí prepočíta uvedené merné jednotky na tony takto:             

1  m3 = 0,8 tony  
                                         1q = 0,6 tony 

 
Konkrétnu výšku poplatku určí obec rozhodnutím podľa čl. 8 ods. 1 tohto nariadenia. 
 
   
 

ČLÁNOK  7 
Sankcie 

 
1) Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa čl. 4 tohto VZN a povinnosti určených 

v rozhodnutí obce, uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja znečistenia ovzdušia 
pokutu do výšky 663,87 €. 

2) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy obec o porušení povinnosti 
dozvie, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.  
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 ČLÁNOK 8 
Rozhodovanie o poplatku a spôsob platenia poplatku 

 
1) Správca poplatku preskúma údaje uvedené v oznámení prevádzkovateľa malého 

zdroja znečistenia ovzdušia a vydá rozhodnutie o určení poplatku, v ktorom určí 
najmä výšku ročného poplatku, termíny splátok a ďalšie podmienky, týkajúce sa 
poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa. 
 

2) Poplatok sa platí jednorazovo v súlade s platnou právnou úpravou. Poplatok je 
splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutie 

 
 

ČLÁNOK 8 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1) Poplatky, sankcie a pokuty sú príjmom rozpočtu obce. 

 
2) Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa najmä na zákon    

č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
predpisov a zákon č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších 
predpisov. 

 
3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Sliepkovce sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Sliepkovciach dňa .........................        . 
 

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňom ...................  
 
 

 
 

 
 

 
V Sliepkovciach, dňa 9.11.2018       Kamil Minda 
   starosta obce 
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                                                                                                                                Príloha č. 1 
 

O Z N Á M E N I E 
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 

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

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovanie ovzdušia oznamuje podľa zák. č. 401/1998 Z.z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení ďalších predpisov tieto údaje potrebné pre 

určenie výšky 
poplatku: 

 
a) Všeobecné údaje 
Adresa zdroja: ...................................................................................................................... 
Prevádzkovateľ zdroja: (obchodné meno a sídlo).................................................................... 
IČO: …................................................................................................................................. 
Bankové spojenie: ................................................................................................................. 
Dátum zahájenia prevádzky: ................................................................................................  
 
Údaje o malých zdrojoch 
 
a) Malý zdroj spaľujúci pevné palivo (množstvo spotrebovaného paliva v t): 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
b) Malý zdroj spaľujúci kvapalné palivo (množstvo spotrebovaného paliva v t): 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Chov hospodárskych zvierat (druh a množstvo v ks) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Oznámenie vyhotovil: 
(meno a priezvisko, telefón, email) 
 
.......................................................................................................................................................
.                                                                                                                     


