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znečisťovania ovzdušia na území obce Malčice  
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadobudnutie účinnosti VZN č. 1/2019: 15.05.2019 

 



 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malčice č. 1/2007 O podmienkach 
prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce 
Malčice  a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
   
  
 

Obec Malčice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR  č. 369/1990Zb 
o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov, na základe ustanovenia  §6 ods. 5 
zákonač.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
a v súlade so zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a Vyhláškou Ministerstva životného 
prostredia a  Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona  o ovzduší, vydáva pre obec Malčice  toto  všeobecne záväzné nariadenie 
(ďalej len nariadenie). 
 

Článok 1 
Účel nariadenia  a pôsobnosť obce 

 
1)Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických 
   osôb pri ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami na území obce Malčice , upravuje  
   náležitosti oznámenia, určuje výšku a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia   
   ( ďalej len „poplatok“) malými zdrojmi znečistenia ovzdušia (ďalej len „MZZO“). 
   
2) Obec Malčice rozhoduje o poplatku za znečisťovanie prevádzkovateľa MZZO v zmysle  
    zákona NR SR 401/1998 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 
 
3) Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia: 
         a/ podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu  
         b/ kontroluje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľov MZZO 
         c/ vydáva súhlas pre MZZO podľa § 17 ods. 1 písm. a/,c/,a f/ zákona o ovzduší 
         d/ uloží prevádzkovateľovi MZZO opatrenia na nápravu, ak  neplní povinnosti    
                ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými predpismi v oblasti ochrany  
                ovzdušia 
         e/ ukladá prevádzkovateľom MZZO pokuty 
         f/ môže nariadiť obmedzenie, alebo zastavenie prevádzky MZZO 
         g/ môže ustanoviť VZN zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov 
         h/ určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie MZZO 
          i/ nariadi zastavenie prevádzky MZZO, ak sa prevádzkuje  bez súhlasu  podľa §17ods.1,  
               písm. f) zákona o ovzduší. 
 

Článok 2 

Povinnosti prevádzkovateľov MZZO 

 

1) Prevádzkovatelia MZZO sú povinní:  
             a/ uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje  v súlade s dokumentáciou  
                 a s podmienkami určenými obcou 
             b/umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce , alebo týmito orgánmi 
                 povereným osobám ku stacionárnym zdrojom na účel zistenia množstva 



 
 

                 znečisťujúcich látok a kontroly stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a predkladať  
                 im potrebné podklady  
             c/ vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou , alebo inšpekciou 
             d/ 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 , alebo týmito orgánmi povereným  
                 právnickým osobám. 
  e/ neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu 

2) Povinnosti podľa odseku 2 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na 
fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi. 

                  
 

Článok 3 
Povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

 
1) Žiadosť o vydanie súhlasu na činnosti podľa článku 2 predkladá žiadateľ príslušnému 

orgánu ochrany ovzdušia . Žiadosť okrem všeobecných náležitostí podania musí 
obsahovať preukázanie voľby najlepšej dostupnej techniky a odôvodnenie riešenia 
najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia. 

2) K žiadosti  je žiadateľ povinný na vyzvanie orgánu ochrany ovzdušia priložiť odborný 
posudok vyhotovený osobou , ktorá má ministerstvom vydané osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti na vykonávanie posudkovej činnosti vo veciach ochrany ovzdušia. 

 
Článok 4 

Náležitosti oznámenia údajov a poplatky 
 

Prevádzkovateľ MZZO je povinný v oznámení uviesť všetky údaje potrebné pre výpočet 
výšky poplatku za znečistenie ovzdušia MZZO každoročne do 15.februára 
  
 

1) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) platia právnické osoby 
a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO, za podmienok 
ustanovených v zákone o poplatkoch za znečisťovanie  ovzdušia. 

2) O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá 
prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „ prevádzkovateľ MZZO“), 
rozhoduje  obec. 

3) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok 
paušálnou sumou do výšky 663,87€ na základe údajov oznámených podľa §6 ods.4 
a 5 zákona o poplatkoch úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich 
látok , alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. 

4) Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním 
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci. 

5) Prevádzkovateľ MZZO je povinný 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 ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín MZZO 
a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. 



 
 

6) Obec preskúma údaje  uvedené v oznámení  a na základe množstva a škodlivosti 
znečisťujúcich látok vypustených  do ovzdušia, alebo spotreby palív a surovín vydá 
rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO , podľa skutočnosti 
za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termín splátok poplatku  
a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa MZZO. 

7) Poplatky platené prevádzkovateľom MZZO sú príjmom obce 
8) Prevádzkovateľ je povinný zaplatiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia na účet obce  

Malčice  do 30 dní od obdržania oznámenia o výške poplatku. Za každý deň 
omeškania je povinný zaplatiť penále 0,1% zo sumy , ktorú bol povinný zaplatiť. 

9) Výška poplatkov podľa kategorizácie zdroja:  
a) Palivo energetický priemysel 

Zemný plyn m3/rok 
do  10000 m3    20,-€ 
od  10001 m3   do 20000m3        40,-€ 
od 20001m3     do 25000m3        60,-€ 
od 25001 a viac                              80,-€ 
 
Tuhé fosílne palivá ( koks, čierne uhlie) t/rok 
do 25 t/rok     30,-€ 
od 25 a viac            60,-€ 
 
Ľahké vykurovacie oleje, nafta  t/rok 
do 0,5       30,-€ 
od 0,5 a viac             60,-€ 
 
Drevo a biomasa                 t/rok 
do 10,00 t/rok        30,-€ 
10,00 a viac              60,-€ 

 
b) Poplatky za plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať 

znečisťovanie ovzdušia 
Výška poplatku sa vypočíta podľa množstva druhu uskladnených palív a surovín 
z ktorých znečisťujúce látky vznikajú podľa nasledujúcich sadzieb: 
 
Plocha skládky m2 Skládka odpadov  Skládka palív, surovín,   
                                                                                                            stav. sute 

       do 100 m2             30,-€                                            30,-€ 
                   100 m2 a viac                               60,-€                                            60,-€  
 
 
 

Článok 5 
Oslobodenie od platenia poplatkov za MZZO 

 
1) Od oznamovacej povinnosti a povinnosti platiť poplatky za každý MZZO sú 

oslobodené :  
a) fyzické osoby – nepodnikatelia, ktoré prevádzkujú MZZO len pre vlastné potreby 

domácnosti. 
b) Prevádzkovatelia  MZZO vo vlastníctve , alebo v správe obce 



 
 

 
Článok 6 

Správne delikty a pokuty 
 

1) Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch určených 
v rozhodnutí obce  uloží obec prevádzkovateľovi MZZO pokutu 663,87€ 

2) Obec, alebo inšpekcia uloží podľa zákona  o ovzduší prevádzkovateľovi MZZO pokutu 
od 33,-€ do 3300,-€ ak poruší povinnosti ustanovené v § 14 ods.2, v § 16, ods.1 písm. 
a), c) a e), alebo prevádzkuje MZZO bez súhlasu podľa § 17 ods.1 písm f), alebo poruší 
zákaz ustanovený  v § 14 ods. 8 písm. a) 

3) Obvodný úrad životného prostredia , inšpekcia a obec môžu podľa zákona o ovzduší 
začať konanie o uložení pokuty do jedného roka  odo dňa, keď sa o porušení 
povinnosti dozvedeli, najneskôr do troch rokov odo dňa keď k porušeniu povinnosti 
došlo. 

4) Výnosy pokút uložené obcou podľa tohto zákona  o ovzduší a zákona  o poplatkoch sú 
príjmom obce. 

 
Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Návrh VZN č. 1/2019  schválilo  Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach, na svojom 
zasadnutí dňa 25.02.2019 uznesením číslo  6/2019 

2) Návrh VZN č.1/2019 zverejnený na stránke obce a na úradnej tabuli obce dňa 
25.02.2019 

3) VZN č. 1/2019   O podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania  
ovzdušia na území obce Malčice  a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia schválené 
na zasadnutí OZ dňa29.04.2019.Uznesením č.  69 /2019 

4) Toto VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli 
obce a na  stránke obce 

5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 1/2019 sa ruší VZN č. 4/2004 
 
  

 

  
 
 
 
       ........................................................ 
             Ing. Monika Hamzová 
                  Starostka obce 


