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Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 

obce Mad 

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia na území obce Mad 

Obecné zastupiteľstvo obce Mad v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 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, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadene obce Mad  o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia malým zdrojom (ďalej len ”VZN“). 

Čl. I. 
Preambula 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje práva a povinnosti orgánov Obce Mad (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.  

Čl. II. 
Výklad pojmov 

1. Ovzduším sa rozumie okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných 

priestoroch podľa Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na pracovisko, do ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup. 

 

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, 

okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom. 

 

3. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sa rozumie 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 

súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.  

Medzi malé zdroje znečisťovania ovzdušia patria :  

a. stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW, 

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

znečisťovania ovzdušia, 

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

ovzdušia, 

d. skládky palív, surovín a odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, 

horenia alebo úletu znečisťujúcich látok, 

e. stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo 

stredného zdroja znečistenia. 

4. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo prevádzkovať 

alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia. 

 

 

 



Čl. III. 
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný: 

1.  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, 

2. platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok”) v súlade s rozhodnutím 

vydaným obcou,  

3. 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. 

4. Prílohou tohto VZN je formulár Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku 

za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.(Príloha č. 1) 

Čl. IV. 
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. obchodné spoločnosti založené obcou, 

e. malé zdroje znečisťovania ovzdušia sociálnych a charitatívnych organizácií. 

 

Čl. V. 
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 článku III. tohto 

VZN, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe 

palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Konkrétne sadzby poplatku sú určené 

v Prílohe č. 2 tohto VZN. 

2. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom na účet obce alebo v hotovosti do pokladne 

obce (na obecnom úrade). 

 

 



Článok VI. 
Pokuty 

1. Za nesplnenie povinností uvedených v Čl. III. ods. 1 a určených v rozhodnutí obce  uloží 

obec v prenesenom výkone štátnej správy prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 

663,87 €. 

2. Pokutu podľa ods. 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec o porušení 

povinností dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti. 

3. Pokuty uložené podľa ods. 1 sú príjmom obce. 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi je Obec Mad, ktorá 

vyrubuje a vymáha tento poplatok. 

2. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto VZN sa 

vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 

3. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Made č. 5 ObZ 

3/2020 zo dňa 24.06.2020 

Článok VIII. 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

 

 

 

 

                                                                                    Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 k VZN č. 7 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania 

OZNÁMENIE 
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 

20.........     (podľa skutočnosti roka 20......) 

 

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

401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov obci Mad 

tieto údaje potrebné pre určenie výšky poplatku: 

 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:  
Názov subjektu (spoločnosti, firmy, podniku) 

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

Adresa prevádzkovateľa zdroja................................................................................................... 

Identifikácia (IČO, PO, FO opráv.na podnikanie)....................................................................... 

Tel. kontakt ...........................................................  E-mail.......................................................... 

Dátum zahájenia prevádzky .........................................................................................................  

Názov technológie, výroby, činnosti ........................................................................................... 

ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH 

1.Tepelné zdroje s menovitým príkonom nižším ako 300 kW (resp. výkonom nižším ako 270 

kW) 

Typ zariadenia (zdroja, kotla): ...............................................  

Príkon alebo výkon v kW: ........................................................... 

Použité médium/druh paliva: .................................................. 

Spotreba média za kalendárny rok, merná jednotka (m3 resp. t): .............................................. 

2.Technologické zdroje (napr. výroba keramiky, výroba betónu, malty,...,výroba náterových 

látok, tlačiarenských farieb, gleja, spracovanie kože, chov ošípaných, prasníc, hydiny, 

dobytka, oviec, koní, kožušinových zvierat, kompostáreň, skládky palív, surovín...) 

Druh znečisťujúcich látok: ......................................................................................................... 

Kapacita výroby, resp. spotreba organických. rozpúšťadiel, obrat, počet (t/rok, m3 /rok, m3 

/deň, ks....): ...................................................................................................................... 

Druh manipulovanej, skladovanej látky: ..................................................................................... 

Množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok):.................................................................. 

V......................., dňa ............................... 

Oznámenie vyhotovil:  ......................................                

                                                                                                              

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

                                                                                                     Podpis 



Príloha č.2 k VZN č.7 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania 

SADZOBNÍK POPLATKOV 

1.Stacionárne zariadenie na spaľovanie palív: 

a. zemný plyn 

Množstvo spotrebovaného paliva 
v m3/rok 

€/rok 

0 - 499 50 

500 – 9 999 100 

10 000 – 19 999 200 

nad 20 000 300 

b. tuhé palivo (koks, uhlie, uhoľné brikety, lignit) 

Množstvo spotrebovaného paliva 
v m3/rok 

€/rok 

0 - 9 50 

10 – 19 100 

20 – 49 200 

nad 50 300 

          Drevo, drevené brikety, biomasa 

Množstvo spotrebovaného paliva 
v m3/rok 

€/rok 

0 - 499 25 

500 – 9 999 50 

10 000 – 19 999 100 

nad 20 000 150 

c. kvapalné palivo (nafty, organické kvapaliny) 

Množstvo spotrebovaného paliva v  

t/rok 

€/rok 

do 0,5 50 

do 5 100 

do 10 200 

nad 10 300 

 

 



2. Ostatné technologické celky: 

a) potravinárska malovýroba (napr. pekárne, udiarne, porážkarne, mlyny, sušiarne,...) 

- ročný poplatok: 300 € 

b) priemyselná malovýroba (napr. výroba betónu, malty a iných stavebných materiálov) 

- ročný poplatok: 300 € 

c) iná malovýroba a služby (napr. lakovne, spracovanie dreva, čerpacie stanice,.....) 

- ročný poplatok: 300 € 

3. Plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie 
ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov: 

Plocha v m2 €/rok 

do 200 100 

do 500 200 

do 1 000 300 

nad 1 000 500 

4.Iné stavby, zariadenia a činnosti, vyššie neuvedené, výrazne znečisťujúce ovzdušie: 

   - ročný poplatok: 300 € 

 

 

 

 

 

 

 

 


