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Obecné zastupiteľstvo obce Klubina vo veciach územnej samosprávy v zmysle 

ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a ustanovenia § 2 ods. 2, § 6 ods. 5 a §7 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisoch a zákona  č.137/2010 

Z.z. zákona o ovzduší v znení noviel vydáva 

 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

OBCE KLUBINA 

č.   2/2018 
 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na 

území Obce Klubina 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

 
Úvodné ustanovenia 

 

 

(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 Klubina. 

 

DRUHÁ ČASŤ  

 
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.  

 

 

b) tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za 

znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia“, ktorým 

prevádzkovateľ malého zdroja plní povinnosť tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.  

 

      (2) Od povinnosti uvedenej v ods. 1 písm. a) tejto časti sú oslobodení prevádzkovatelia            

malého zdroja znečisťovania, t. j.  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.
    

 

 

TRETIA ČASŤ 

 
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 časti 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. 

  

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 Klubina.        

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

  
Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo obce 

Klubina na svojom zasadnutí dňa 13.06.2018, uznesením č. 17/2018 



2. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ................................... 
 
 

       V Klubine, dňa ......................................... 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Božena Poliačková 

                     starostka obce 

 

 

 

 

 

      Vyvesené na úradnej tabuli po schválení dňa: 13.06.2018 

       Zvesené z úradnej tabule dňa: ................................................................ 

    

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

O Z N Á M E N I E údajov potrebných pre určenie výšky poplatku  

za znečisťovanie ovzdušia na rok 

20..   

  

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania oznamuje podľa § 6 ods.4 zákona č. 

401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Obci Klubina tieto údaje 

potrebné pre určenie výšky poplatku:   

  

 Všeobecné údaje  

Adresa zdroja   

  

Malý  zdroj – názov technológie,                   

výroby (spaľovacieho zariadenia) s tepelným 

výkonom nižším alebo rovným 0,3 MW, 

zariadenie technologických procesov a pod.  

  |  

  

Prevádzkovateľ zdroja 

(adresa)  

Identifikácia:  

( IČO, fyzická osoba, právnická osoba)  

  

Bankové spojenie:  

  

Dátum začatia prevádzky:  

  

  

II.  Údaje o malých zdrojoch   

Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným výkonom 

nižším alebo rovným  0.3 MW ďalej uvádza:   

 Typ kotla :     

  

Výkon :  Druh roštu :          

 Druh paliva :  

  

Spotreba paliva :    

 Výška komína :  

  

Poznámka :    

  

Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie 

veľkých a stredných zdrojov (napr. praženie kávy, údenie mäsa a rýb, mlyny, 

pekárne, spracovanie obilia) uvádza:   

  

 Kapacita výroby (t/rok):     

                                      

 Spotreba základných surovín (t/rok):      

                           

 Druh znečisťujúcich látok :     

                                   



 Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok :   

(meranie,bilančný výpočet)                                       

                   

                                                                         

Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a záchytných 

exhalátov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať 

znečisťovanie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce 

ovzdušie ( napr. manipulácia s uhlím, obilím, sypkými materiálmi a pod.) uvádza:   

  

 Druh vykonávanej činnosti:    

                                              

 Druh manipulovanej, skládkovej látky:                           

   

 Množstvo manipulovanej, skladkovej látky(t/rok):    

                  

 Veľkosť manipulačnej plochy:      

                                  

  

 

Oznámenie vyhotovil:                                                  Podpis:   

  

Za správnosť zodpovedá:                                           Podpis:   

  

Telefón:   

  

Predložené dňa:   

  

   

III.Výška poplatku (vyplní obec)   

  

 Stacionárne zariadenie pre spaľovanie palív(A)         

              

 Technologický zdroj(B)      

                                      

 Iné zariadenia a činnosti(C)                                     

  

 Poplatok spolu                                                  

 Uložený rozhodnutím                                              

  

  

  

   

Podpis :   

  

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

  



                                                                  Príloha č. 2  

  

                     Sadzobník poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia  

  

 Palivovo energetický priemysel  

Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so 

súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.  

  

 Zariadenia na spaľovanie zemného plynu  

     Spotreba zemného plynu (m3/rok)                         Poplatok (€)  

                          do 9 999                               5  

                od 10 000 do 19 999                                6  

                od 20 000 do 29 999                                8  

                od 30 000 do 39 999                               10  

                od 40 000 do 49 999                               12  

                od 50 000 do 59 999                               14  

                        nad 60 000                               16  

  

 Ostatné spaľovacie zariadenia  

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

Hnedé uhlie                             10  

Čierne uhlie, koks                              7  

Drevo, drevené pelety, biomasa                              5  

Vykurovací olej                              8    

Nafta                              5  

  

 

 

Poplatok sa ustanovuje za určenú jednotku ( t, m
3 

...), za celú jednotku sa počíta aj 

začatá nasledujúca jednotka.  

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 sumou do 663,87 € pre každý zdroj na 

kalendárny rok.   

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


