
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov 

č. 1/2017 
o poplatkoch za  znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na 

území obce Častkov 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

VZN – návrh                                                                                                                    VZN č. 1/2017 

 Vyvesený na úradnej 
tabuli obce Častkov dňa: 

15.01.2017 Schválené na rokovaní OZ  
v Častkove dňa: 

30.01.2017 

Dátum začiatku lehoty 
pripomienkového 
konania: 

15.01.2017 Zverejnené na úradnej tabuli 
obce Častkov dňa: 

31.01.2017 

Dátum ukončenia 
pripomienkového 
konania: 

26.01.2017 Toto VZN nadobúda účinnosť 
dňom: 

15.02.2017 

Zvesený z úradnej 
tabule dňa: 

30.01.2017 Zvesený z úradnej tabule 
dňa: 

15.02.2017 



 

Obecné zastupiteľstvo v Častkove, podľa § 4 ods. 3 a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  v súlade so zákonom č. 137/2010 Z. z. 

o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákonom č. 401/1998 Z.z.  o poplatkoch za 

znečisťovanie  ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Častkov č.1/2017 o poplatkoch za  znečisťovanie 

ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Častkov 

 

 

 

 

Čl. 1 

Základné ustanovene 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenie“) určuje základné povinnosti 

prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území Obce Častkov a určuje 

výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia. 

 

 

Čl. 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 

1. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“) sú technologické 

celky, obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným 

príkonom do 0,3 M (do 300 kW), ostatné technologické celky nepatriace do kategórie 

veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, plochy na ktorých sa vykonávajú 

práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov 

a odpadov, stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou 

veľkého zdroja znečistenia alebo stredného zdroja znečistenia. 

 

2. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú právnické osoby 

a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje 

znečisťovania ovzdušia.  Platcom poplatku podľa tohto nariadenia za znečistenie 

ovzdušia (ďalej len „poplatok“) je právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na 

podnikanie (ďalej len prevádzkovateľ) 

 

 

Čl. 3 

Povinnosti prevádzkovateľa  

 

1. Prevádzkovateľ je povinný: 

a) každoročne do 15. februára oznámiť obci za každý malý zdroj údaje potrebné na 

zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za 

uplynulý rok, 

b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) v súlade 

s rozhodnutím vydaným obcou, 

c) plniť ustanovenia § 16 zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon o ovzduší) 



d) pri zmene prevádzkovateľa, alebo pri zrušení prevádzky, oznámiť túto skutočnosť do 

15 dní od zmeny Obecnému úradu. V tom prípade zaplatí poplatok za obdobie 

príslušného roka do vykonania zmeny.  

 

2. Prevádzkovateľ je povinný uviesť v oznámení: 

a) základné údaje z obchodného alebo živnostenského registra prevádzkovateľa, 

b) miesto prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia, 

c) umiestnenie, typ a príkon malého zdroja znečisťovania ovzdušia, 

d) množstvo a druh použitého paliva a surovín za uplynulý rok, 

e) počet prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia, 

f) druh a účinnosť odlučovacích zariadení. 

 

3. Povinnosť platiť poplatok a oznamovať údaje sa nevzťahuje na: 

a) fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje s tepelným výkonom do 50 kW, pokiaľ nie 

sú pravidelne používané na výkon podnikateľskej činnosti, 

b) malý zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkovaný obcou Častkov, alebo právnickou 

osobou, ktorej zriaďovateľom je obec, 

c) malý zdroj prevádzkovaný predškolským, školským zariadením a školami, 

d) malý zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkovaný organizáciou, poskytujúcou 

všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, 

e) objekty v správe cirkvi, 

f) na všetky druhy krbov  v podnikateľských objektoch. 

 

 

 

Čl. 4 

Výška poplatku 

 

1. Poplatok pre každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia sa určuje na kalendárny rok 

paušálnou sumou do výšky 663,87 EUR.  

 

      2.   Pre prevádzkovateľov zariadení na spaľovanie palív:     

a) výška poplatku 5  EUR za  1 tonu spotrebovaného uhlia, ľahkého vykurovacieho 

oleja, nafty alebo drevnej hmoty, 

b) výška poplatku pri spaľovaní plynného paliva – zemný plyn je  3,319 EUR pri 

ročnej spotrebe v rozmedzí od 25 000 m3 do 40 000 m3. Pri nižšej spotrebe plynného 

paliva sa poplatok nevyrubuje. V prípade vyššej spotreby sa výška poplatku za malý 

zdroj určí ako 3,319 násobok podielu skutočnej spotreby k maximálnej spotrebe 

uvedenej v prvej vete (40 000 m3).  

 

    3. Pre prevádzkovateľa chovu hospodárskych zvierat je ročný poplatok  

  a) pri chove hovädzieho dobytka nad 100 ks – 50 EUR, 

 b) pri chove hydiny nad 2500 ks – 50 EUR.      

  

        

 

 Čl. 5 

Vyrubenie poplatku 

 



1. Poplatok vyrubí obec na základe rozhodnutia. Ročný poplatok prevádzkovateľa 

malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje 

znečisťovania ovzdušia v obci. 

 

2. Poplatok je splatný do 15 dní po doručení rozhodnutia o výške poplatku. 

 

3. Poplatok je príjmom rozpočtu obce. 

 

 

 

 

Čl. 6  

Záverečné ustanovenia 

 

      1.  Kontrolným orgánom ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia na 

území obce Častkov je starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

      2.   Všeobecne záväzné nariadenie obce Častkov o poplatkoch za  znečisťovanie ovzdušia 

prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Častkov schválilo Obecné 

zastupiteľstvo obce Častkov  na svojom zasadnutí dňa 30.01.2017,  uznesením číslo 85/2017. 

  

      3.    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho zverejnení 

na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.   

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Černeková 

       starostka obce 

 

 


