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 Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 Obce Podkylava  

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce 

Podkylava  

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Podkylava, na základe prenesenej pôsobnosti podľa 

článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 2 ods. 2, § 6 ods. 5 a § 7 ods. 

2 zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 

predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“) o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Podkylava. 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia a predmet úpravy   
 

(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN") upravuje náležitosti oznámenia 

podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 

neskorších predpisov a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej aj ako „MZZO“).  

 

(2) Určuje vyčlenenie MZZO, za ktoré sa poplatok za znečisťovanie ovzdušia nebude 

vyrubovať a vyčleňuje MZZO, na ktorých prevádzkovateľov sa nebude vzťahovať 

ustanovenie § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v 

znení neskorších predpisov.  

 

(3) Určuje výšku, splatnosť a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia MZZO a 

spôsob úhrady poplatku prevádzkovateľmi MZZO na území obce Podkylava.  

 

Článok 2 

Povinnosti prevádzkovateľa MZZO   
 

(1) Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania je povinný :  

 

a) oznámiť každoročne do 15. februára príslušného kalendárneho roka 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.1)  

 

b) Tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia“, ktorým prevádzkovateľ malého zdroja 

plní povinnosť podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) tohto VZN, tvorí Prílohu č. 1 tohto VZN. 

 

(2) Od povinnosti uvedenej v ods. 1 písm. a) tohto článku sú oslobodení prevádzkovatelia 

malého zdroja znečisťovania, fyzické osoby - nepodnikatelia, ktoré prevádzkujú MZZO len 

pre vlastné potreby domácnosti. Toto oslobodenie sa vzťahuje aj na prevádzkovateľov MZZO 

vo vlastníctve alebo v správe obce.2) 
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Článok 3 

Sadzba 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 čl.2 odseku 1 

písm. a) tohto nariadenia úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok 

alebo k spotrebe paliva a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú v zmysle sadzobníka 

poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia. Sadzobník poplatkov za malé zdroje 

znečisťovania ovzdušia tvorí prílohu č.2 tohto VZN.3)  

 

(2) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo 

súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia.  

 

(3) Poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.  

 

(4) Pri zániku MZZO je prevádzkovateľ malého zdroja povinný uhradiť poplatok v pomernej 

výške zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie prevádzkovania MZZO v 

kalendárnom roku, v ktorom k zániku MZZO došlo.  

 

(5) Poplatok je prevádzkovateľ malého zdroja povinný uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia Obce Podkylava.  

___________________________________________________________________________

__________________________  

1) § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 

neskorších predpisov  

2) §16 ods. 2 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší  

3) § 3 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 

neskorších predpisov 

 

Článok 4 

Spoločné ustanovenia 
 

(1) Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu Obce 

Podkylava.  

 

 

Článok 5 

Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia 
 
(1) Zrušuje sa VZN č. 5/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých 

zdrojov znečistenia na území obce Podkylava.  
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 Článok 6 

Účinnosť 
 

Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Podkylave  dňa 1.4.2020 uznesením 

č.11/2020 a nadobúda  účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce. 

 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Ján Morihladko 

                 starosta obce Podkylava 

 

 

 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Podkylava dňa: 02.04.2020 

VZN zverejnené na internetovej stránke obce Podkylava dňa: 02.04.2020 

VZN zvesené z úradnej tabule v obci Podkylava dňa: 

VNZ nadobúda účinnosť dňa: 18.04.2020  
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Príloha č. 1 k VZN č. 1/2020 

 

O Z N Á M E N I E 

 

 

údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania 

ovzdušia na rok 20 ..... podľa skutočnosti predchádzajúceho roka (v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 

Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov)  

 

Obec Podkylava 

Podkylava 6 

916 16 Podkylava 

 

I. Všeobecné údaje  
Prevádzkovateľ malého zdroja (názov, obchodné meno, právna forma): 

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

Adresa (sídlo, miesto podnikania):  

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

IČO:........................................  

Prevádzka/prevádzky na území obce Podkylava  (sídlo, doba prevádzky, počet a druh MZZO): 

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

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

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

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

 

 

II. Údaje o MZZO  

A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW 

uvádza :  
Typ kotla : ................................................................................................................. ..............  

Príkon kotla : .................................................................................................... .......................  

Druh paliva a jeho spotreba (t/rok, m3/rok): ...........................................................................  

 

B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie  

veľkých a stredných zdrojov (napr. sušiareň, výroba potravinárskych výrobkov a pod.) uvádza :  
Kapacita výroby (t/rok): .................................................................................................... ......  

Spotreba základných surovín (t/rok): ......................................................................................  

 

C. Prevádzkovateľ ostatných činností znečisťujúcich ovzdušie (čistička odpadových vôd, chov 

hospodárskych zvierat atď.) uvádza:  
Druh vykonávanej činnosti: .................................................................................................. ..  

Priemerný ročný počet chovaných hospodárskych zvierat / dobytčích jednotiek ..................................... 

 

 

 

 

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

                                                                                       oznamovateľ (podpis, pečiatka)  

 

V ....................................  

Dňa ................................  
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 Príloha č. 2 k VZN č. 1/2020 

 
Sadzobník poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia 

 

1. Palivovo energetický priemysel 

Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným 

príkonom do 0,3 MW.                                                                             

1.1. Ostatné spaľovacie zariadenia 

Spotreba paliva (t/rok)                                                    Poplatok (€/tonu) 

Hnedé uhlie                                                                           2,5 

Čierne uhlie, koks                                                                   2 

Drevo, drevené pelety, biomasa                                              1 

Vykurovací olej                                                                       3  

Nafta                                                                                        3 

 

2. Nakladanie s odpadmi  

2.1. Čistiarne odpadových vôd  

Centrálne čistiarne odpadových vôd                                                                                       Poplatok(€) 

paušálny poplatok                                                                                                                             5,00 

 

3. Ostatný priemysel a zariadenia 

3.1. Veľkochov hospodárskych zvierat s priemerným počtom dobytčích jednotiek za rok : 

Veľkochov hospodárskych zvierat – počet ks DJ                                                                    Poplatok(€) 

Nad 50 ks DJ                                                                                                                                     10,00 

 

3.2. Pivovar  

Pivovar                                                                                                                                         Poplatok(€) 

Do 1000 hl/rok                                                                                                                                      5,00 

 

3.3. Technológie na spracovanie poľnohospodárskych a potravinárskych produktov  

Technologické vybavenie s výkonom  (t/h)                                                                                Poplatok(€)                  

sušiareň  

Do  0,25 t/h                                                                                                                                               2,00 

nad 0,25  t/h                                                                                                                                             10,00 

Iné technologické zariadenie                                                                                                             

Do  0,25 t/h                                                                                                                                                 2,00 

nad 0,25 t/h                                                                                                                                               10,00 

 

 

Ostatné malé zdroje, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa vyššie uvedeného sadzobníka poplatkov, výška 

poplatku sa určí individuálne podľa druhu danej technológie a vplyvu na znečisťovanie ovzdušia, a to paušálnou 

sumou do 663,87 EUR pre každý zdroj na kalendárny rok. 

 


