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O OCHRANE OVZDUŠIA A POPLATKOCH ZA 

ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA 

 

VZN  2 /2016 

 

Účinné od: 03.06.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Papradno podľa § 6 ods. 14 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon číslo č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 

v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 5 zákona číslo 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení: 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

  

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje náležitosti oznámenia údajov potrebných pre 

určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom, určuje výšku poplatku 

za znečisťovanie ovzdušia, vyčleňuje malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok 

nebude vyrubovať a vyčleňuje malé zdroje znečisťovania ovzdušia, na ktorých 

prevádzkovateľov sa nevzťahuje ustanovenie § 6 odseku 4 zákona č. 401/1998 Z. z. 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  v znení neskorších predpisov. 

2. Na účely tohto nariadenia sa rozumie:  

a) malým zdrojom stacionárny zdroj, ktorým je: 

1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným 

súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW,  

2. 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 a jeho 

prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným 

predpisom, 

b) prevádzkovateľom malého zdroj právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, 

ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.  

 

§ 2 

Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja 

 

1. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný:  

a) oznámiť každoročne do 15. februára obci Papradno 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 kalendárny na tlačive 

„Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

malým zdrojom“, ktorého vzor je uvedený v prílohe, a to za každý malý zdroj osobitne, 

b) platiť poplatok v súlade s rozhodnutím o výške poplatku podľa § 3 tohto nariadenia. 



 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PAPRADNO 

O OCHRANE OVZDUŠIA A POPLATKOCH ZA 

ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA 

 

VZN  2 /2016 

 

Účinné od: 03.06.2016 

 

2. Oznamovacia povinnosť podľa §2 ods.1 písm. a) sa nevzťahuje na prevádzkovateľov malých 

zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorí používajú na vykurovanie zemný plyn a elektrickú 

energiu. Túto skutočnosť (druh paliva) písomne oznámia obci Papradno. 

 

§ 3  

Výška poplatku a oslobodenie od poplatku 

 

 

1. Poplatok sa pre každý malý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 

663,87 eura na základe údajov oznámených podľa § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.  

2. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi sú stanovené nasledovne: 

 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným 

tepelným príkonom do 0,3 MW (poplatok za 1 tonu spáleného paliva). Ak prevádzkovateľ – 

poplatník uvedie spotrebu paliva (dreva) v m3, prípadne v q, správca poplatku – obec 

v rozhodnutí prepočíta uvedené merné jednotky na tony takto: 

1 m3 = 0,8 tony 

1 q    = 0,6 tony 

 

Druh paliva Ročný paušálny poplatok (€/tona) 

Koks 5,00 EUR 

Čierne uhlie 7,00 EUR 

Hnedé uhlie 8,50 EUR 

Drevo, drevené pelety a brikety 3,50 EUR 

Vykurovací olej 8,50 EUR 

Nafta 5,00 EUR 

 

 

3. Poplatok je vyrubený rozhodnutím obce. 

4. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorí používajú na vykurovanie 

zemný plyn ako palivo alebo elektrické vykurovanie, sú od poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia oslobodení.       

5. Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na prevádzkovateľa malého zdroja, ktorým je: 

a) zariadenie sociálnych služieb zriadené obcou Papradno,  

b) materská škola a školské zariadenie, ktorých zriaďovateľom je obec Papradno, 

c) všetky budovy, ktoré sú majetkom obce a sú obcou prevádzkované.  
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6.    Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom je príjmom rozpočtu.  

 

§ 5  

Sankcie 

 

1. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia a 

poplatkovej povinnosti uvedenej v § 2 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia uloží starosta obce 

prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu v nadväznosti na § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. 

z. v znení neskorších predpisov. 

2. Pokutu podľa odseku 1 môže uložiť starosta obce do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení 

povinnosti dozvedel, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 

3. Pokuty sú príjmom rozpočtu obce. 

 

§ 6  

Spoločné ustanovenia 

 

1. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ malého zdroja povinný zaplatiť poplatok v 

pomernej výške zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie prevádzkovania 

malého zdroja v kalendárnom roku, v ktorom k zániku malého zdroja došlo. Prevádzkovateľ 

malého zdroja oznámi zánik malého zdroja do 15 dní od jeho zániku obci Papradno.  

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v obci Papradno uznesením č. 3/2016 

dňa 18.05.2016 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia vyvesením na 

úradnej tabuli obce. 

 

 

 

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

Ing. Roman Španihel 
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Príloha k VZN č. 2/2016 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

 

Názov firmy (prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Papradno), presná adresa, 

IČO 

 

 

Toto oznámenie je povinný predkladať prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

každoročne, vždy do 15. februára. 

 

 

                                                                               Orgán ochrany ovzdušia:   Obec Papradno 

Papradno č. 315                                                                                                                                                                                                                                                             

018 13 

 

O Z N Á M E N I E 

 

údajov podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. a zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších 

zmien a doplnkov, v roku .............. za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku ............... 

 

 

 

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia   o z n a m u j e: 

 

1. Všeobecné údaje: 

  

Miesto prevádzky malého zdroja: ............................................................................................  

 

Prevádzkovateľ malého zdroja:     ........................................................................................... 

                                                           

IČO, DIČO:                                      ........................................................................................... 

 

Bankové spojenie:                            ........................................................................................... 

 

Číslo účtu:                                         ........................................................................................... 

 

 

2. Údaje o malých zdrojoch: 

 

Počet zdrojov (kotlov):                   ................................................................................... 

Typ zdroja:                                      .................................................................................... 

Druh paliva:                                    .................................................................................... 

Výkon zdroja:                                 ..................................................................................... 

Ročná spotreba paliva (1 vykur. zdroj. v tonách/rok): ...................................................... 

 

 

Za správnosť zodpovedá:                                                               ............................................... 
                                                                                                                             Pečiatka a podpis prevádzkovateľa 

 


