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Návrh  
 

 
na schválenie VZN mesta Zlaté Moravce č. ..../2013 o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
 
 
 
 
 
 
Predkladá: 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
 
 
 
 
 
Spracoval: 
Bc.Štefan Nociar 
vedúci oddelenia výstavby 
 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Mestská rada: 16.04.2013 - odporučené



 
Dôvodová sprava 

.  
 
 Nakoľko je potrebné, aby Mesto Zlaté Moravce malo schválené VZN o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia, snahou oddelenia výstavby bolo zaktualizovať predmetné VZN. Pri 
aktualizácii bolo zistené, že predchádzajúce VZN č. 3/2011 o ochrane ovzdušia 
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia bolo spracovávané v zmysle zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia a vyhláška 
MŽP SR č. 706/2002 o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, ktoré  boli v roku 2009 a 2010 
zrušené.  
 
 V súčasnosti bol prijatý nový zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší s účinnosťou od 01. 
11. 2012 a  vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 410/2012 Z. z.., s účinnosťou od 
01. 01. 2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. 
 
 Z tohto dôvodu oddelenie výstavby pristúpilo k návrhu nového VZN o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa zák. 
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, 
nakoľko pôvodné VZN č. 3/2011 o ochrane ovzdušia. a o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia je v rozpore s príslušnou 
právnou úpravou.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uznesenie č. /2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. .../2013 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. .../2013 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
 r u š í  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
s ch v a ľ u j e 
VZN mesta Zlaté Moravce č. .../2013 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                          prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Zlaté Moravce 
                                                                  
                      
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v rámci preneseného výkonu štátnej správy na základe § 
6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 11 
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 
ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia“) 
                                                                                
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA 

č.  ......./2013 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia.  

                                                                    
Čl. I. 

Úvodné ustanovenie 
  

Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia a vyčleňuje malé zdroje znečisťovania ovzdušia, na 
ktoré sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
a ktorým sa poplatok za znečisťovanie ovzdušia nebude vyrubovať.  
 
 

Čl. II. 
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 

 
1. ) O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý 

zdroj znečisťovanie ovzdušia, rozhoduje Mesto Zlaté Moravce. 
2. ) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo súčtu 

poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v meste Zlaté 
Moravce 

3. ) Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú príjmom rozpočtu 
mesta. 

4. ) Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť každoročne do 15. 
februára mestu 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 
ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. Náležitosti tohto oznámenia sú upravené  v Čl. III. 
tohto VZN.  

 
 

Čl. III. 
Náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja 

 
1) Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia vo svojom oznámení podľa § 6 ods. 4 

zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
uvedie:  
 a) názov a sídlo prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia a IČO  



 b) činnosť prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia  
 c) druh zdrojov znečisťovania ovzdušia  
 d) počet zdrojov znečisťovania ovzdušia  
 e) údaje o umiestnení zdrojov znečisťovania ovzdušia  
 f) spotreba palív a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú (druh paliva, kvalitatívne 

ukazovatele palív a surovín, počet prevádzkových hodín MZZO, druh a účinnosť odlučovacích 
zariadení))  

 g) súhrnný menovitý tepelný príkon zdrojov znečisťovania ovzdušia  
 
2) Oznámenie podľa ods. 1 tvorí príloha č. 1 k tomuto VZN. 
 
 

Čl. IV. 
Určenie výšky poplatku 

 
1) Výška poplatku sa určuje paušálne podľa sadzobníka tohto nariadenia na základe údajov 

oznámených podľa Čl. II. ods. 4 tohto VZN a je závislý od kategorizácie zdroja znečistenia - od 
spotreby palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.  

 
2)  Mesto preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva  a škodlivosti látok 

vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný 
poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia v predchádzajúcom roku. 
 
Výška poplatku sa vyrubí nasledovne: 
Druh paliva  Spotreba palív  Poplatok  

do    2 500 m
3
 10,- 

od    2 501 m3    do       5 000 m3 15,- 

od    5 001 m
3      

do       7 500 m
3 
 20,- 

od   7 501 m3     do     10 000 m3 25,- 

od  10 001 m3    do     15 000 m
3
 30,- 

od 15 001 m3        do     20 000 m3 35,- 

zemný plyn  

nad 20 001 m
3
 40,- 

do 15 m
3
 15,- biomasa (drevo)  

nad 15 m
3
 30,- 

do 20 m
3
 40.- tuhé palivo (uhlie)  

nad 20 m
3
 60,- 

do 5 m
3
 30,- kvapalné palivo (vykurovacie oleje)  

nad 5 m
3
 50,- 

 
 
3) Výška poplatku prevádzkovateľa malých zdrojov iných ako uvedených v Čl. IV. ods. 2 tohto 

VZN  sa vyrubí za obdobie kalendárneho roka paušálnou sumou podľa umiestnenia zdroja 
znečisťovania ovzdušia nasledovne: 

      a) 30 € v obytnej zóne (centrálna mestská zóna - CMZ 
      b) 20 € v priemyselnej zóne (okrajové časti mesta). 
 
 
 

Čl. V. 
Platenie poplatkov 

 
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sa platia jednorázovo vždy najneskôr do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení výšky poplatkov.  



 
 

Čl. VI. 
Oslobodenie  

od poplatkovej a oznamovacej povinnosti 
 

Od povinnosti podať oznámenie podľa Čl. II. tohto VZN  sú oslobodení prevádzkovatelia nasledovných 
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia:  
 
a) ) zdravotníckych zariadení a detských jaslí  
b) zariadení sociálnej starostlivosti a humanitárnej pomoci  
c) predškolských a školských zariadení a ubytovacích zariadení žiakov a študentov  
.  
Uvedeným prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa poplatok podľa tohto VZN 
nevyrubí. 
 
 

Čl. VII. 
Spoločné ustanovenia 

 
Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a 
ostatných ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Mesto Zlaté Moravce 
prostredníctvom:  
a) pracovníci oddelenia výstavby Mestského úradu v Zlatých Moravciach  
b) príslušníkov Mestskej polície v Zlatých Moravciach.  
 
 

Čl. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa na tomto nariadení č. ..../2013 uznieslo dňa 

...........................  
2)  Toto VZN bolo vyhlásené jeho zverejnením na úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce a na 

internetovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu od ......................2013 do 
.....................2013. 

3) Zrušuje sa VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. 

 
 

Čl. IX. 
Účinnosť 

 
Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                Ing. Peter Lednár, 

CSc. 
                                                                                                                              primátor mesta 

 
 

 
PRÍLOHA č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. ....../2013 o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia  
 
 

http://www.zlatemoravce.eu/


 
OZNÁMENIE ÚDAJOV NEVYHNUTNÝCH PRE VÝPOČET POPLATKU  

ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA NA ROK ..... 
(podľa skutočnosti roka 20....!!! 

 
                                                  Podať do 15. 02. 20.....!!!! 
 
 
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (právnická osoba, fyzická 
osoba oprávnená na podnikanie) oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
a podľa Čl. III. VZN Mesta Zlaté Moravce o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia údaje potrebné pre 
výpočet výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia: 
 
 
I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
 
Prevádzkovateľ zdroja: 
 
Meno, priezvisko / obchodné meno:
 ............................................................................. 
 
Miesto podnikania / sídlo spoločnosti:
 ............................................................................. 
 
IČO:     
 ............................................................................. 
 
Bankové spojenie:   
 ............................................................................. 
 
Činnosť:    
 ............................................................................. 
 
Názov zdroja / typ zdroja: 
 ............................................................................. 
 
(uviesť spaľovacie zariadenie, zariadenie technologických procesov, skladovanie ....) 
 
Umiestnenie zdroja:                      
............................................................................. 
 
Dátum začatia prevádzky: 
 ............................................................................. 
 
 
 
 



II. ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH 
 
A. Prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia s tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW uvádza: 
 
Typ kotla:  
Počet kotlov:  
Výkon kotla / jednotlivých kotlov (kW, MW):  
Druh paliva (plyn, uhlie, drevo...):  
Celková spotreba paliva v roku 20....(m3, t):  
Iné:  
 
 
B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov spadajúcich do kategórie malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia ako napr. lakovne, autoopravovne, pílenie dreva, údenie mäsa 
a rýb, pekárne, mlyny, spracovanie obilia a pod. uvádza: 
 
Kapacita výroby (t/rok):  
Spotreba základných surovín (t/rok):  
Druh znečisťujúcich látok::  
Hmotnostný tok znečisťujúcich látok (t/rok):  
Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok 
(meranie, bilančný výpočet...): 

 

Iné:  
 
 
C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, plôch, na ktorých sa 
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iné stavby, zariadenia 
a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie ako napr. manipulácia s uhlím, obilím, sypkými 
materiálmi, ČOV, čerpacie stanice PHM, výkrm dobytka, ošípaných a hydiny, silážovanie, poľné 
a spevnené hnojiská, skládky – nádrže močovky a pod. uvádza: 
 
Druh vykonávanej činnosti:  
Druh manipulovanej skladovanej látky:  
Množstvo manipulovanej skladovanej látky (t/rok)  
Veľkosť manipulačnej plochy (m2)  
Iné:  
 
 
Oznámenie vypracoval: .....................................................Podpis: 
................................................................ 
 
 
E-mail / Telefón: 
.............................................................................................................................................. 
 
 
Za správnosť údajov zodpovedá: ..................................... Podpis: 
................................................................ 
 
(štatutárny zástupca) 
 
 
 
Dňa: .................................................................................. Odtlačok pečiatky: 
.............................................. 
 



 
 


