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NÁVRH 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA  
o  poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania na území mesta Trnava 
 

 
Dátum vyvesenia návrhu VZN:         15.08.2017  
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:       25.08.2017 
 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej 
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia 
v písomnej forme alebo elektronicky na adresu infoservis@trnava.sk, alebo ústne do 
zápisnice na MsÚ.  
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu 
textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z 
pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí 
spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na 
pripomienky uplatnené po desaťdňovej lehote sa nemusí prihliadať. 

 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, 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 mesta 

Trnava. 
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Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Berie na vedomie 

protest prokurátora č. Pd 133/17/2207-3 zo dňa 27. júna 2017 proti všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Trnava č. 454 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

malými zdrojmi znečisťovania. 

 

2.  Vyhovuje  

protestu prokurátora č. Pd 133/17/2207-3 zo dňa 27. júna 2017 proti všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Trnava č. 454 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

malými zdrojmi.  

 

3. Schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trnava č .  ......  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Trnava 

 

4. Ukladá  

Mestskému úradu v Trnave 

a) Vyhlásiť VZN č ..... vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na 

internetovej stránke mesta. 

Termín : do 15.9.2017 

b) Doručiť odpis zápisnice z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, výpis 

prijatých uznesení a novoprijaté VZN č. ...... Okresnej prokuratúre v Trnave. 

Termín: do 3 dní po overení zápisnice  
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Dôvodová správa 

Prokurátor Okresnej prokuratúry v Trnave listom zn. Pd 133/17/2207-3 zo dňa 27.06.2017 

doručeným Mestu Trnava dňa 06.07.2017 podal podľa § 23 ods. 1 v spojení s § 27 zákona č. 

153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov protest prokurátora proti 

všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 454 o ochrane ovzdušia 

a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečiťovania, ktoré bolo 

schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 10.11.2015 a ktoré nadobudlo 

účinnosť dňa 01. januára 2016 (ďalej len „VZN“). 

 

Od doručenia protestu prokurátora Mestu Trnava sa najbližšie zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“), na ktoré môže byť protest 

prokurátora predložený koná dňa 12.09.2017, o čom bola Okresná prokuratúra v Trnave 

informovaná listom č. OSaŽP/33582-68104/17/Hlg. 

 

Okresná prokuratúra Trnava odôvodňuje protest prokurátora takto : 

 

Po preskúmaní obsahu VZN prokurátor zistil, že nebolo vydané v súlade so zákonom, 

nakoľko Mesto Trnava pri ustanoveniach VZN a to konkrétne čl. 1., čl.2., čl. 3, čl. 4 ods. 1 

písm. a) až j), čl. 5, čl. 7, čl.8 ods. 1 konalo nad rámec ústavných a zákonných medzí.  

 

Všeobecne záväzné nariadenie je normatívny právny akt prijímaný orgánom obce, ktorým sú 

riešené zásadné otázky týkajúce sa obce ako celku alebo osobitne jej obyvateľov alebo 

upravujúce právne vzťahy vznikajúce a realizujúce sa na jej území a to tak na úseku 

prenesenej štátnej správy ako aj územnej samosprávy. 

 

Na vydanie všeobecne záväzného nariadenia v rámci preneseného výkonu štátnej správy obec 

potrebuje výslovné zákonné zmocnenie. Takéto všeobecne záväzné nariadenia slúžia len na 

podrobnejšiu úpravu spoločenských vzťahov už upravených zásadným spôsobom v zákone. 

Týmito všeobecne záväznými nariadeniami sa upravujú vzťahy týkajúce sa výkonu štátnej 

správy, ktorej výkon bol z dôvodu efektívnosti, hospodárnosti a racionálnosti zverený obciam. 

Účelom ich vydania môže byť len plnenie úloh štátnej správy. 

 

Orgán samosprávy je oprávnený ukladať všeobecne záväzným nariadením povinnosti 

osobám, avšak len pri zachovaní ich základných práv a slobôd a len za podmienok 

ustanovených ústavou a zákonmi (II. ÚS 94/95). 

 

Pokiaľ sa normotvornou činnosťou obce (mesta) zakladajú povinnosti fyzických 

a právnických osôb, je prenesená normotvorná pôsobnosť obce (mesta) podľa čl. 71 ods. 2 

Ústavy Slovenskej republiky je limitovaná čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa 

ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal 

niečo, čo zákon neukladá. 

 

Prijatím zákona č. 401/1998 Z.z. bola obec v zmysle § 6 ods. 5 splnomocnená len na úpravu 

náležitostí oznámenia podľa odseku 4 a ďalších podrobností vo veciach poplatku 

prevádzkovateľa malého zdroja vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, 

ktorým poplatok nebude vyrubovať a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na 

ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje ustanovenie odseku 4, ktoré je oprávnená upraviť vo 

všeobecne záväznom nariadení. Iné úpravy týkajúce sa poplatkov za znečisťovanie ovzdušia 

teda nemôže vo všeobecnom záväznom nariadení mesto vymedziť. 
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V zmysle § 27 ods. 1 písm. g), písm. h) zákona č. 137/2010 Z.z. bola obec splnomocnená 

všeobecne záväzným nariadením ustanoviť zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov 

a vymedziť na území obce alebo časti obce nízkoemisné zóny. Ďalšie skutočnosti týkajúce sa 

ochrany ovzdušia už mesto nie je oprávnené upravovať formou všeobecne záväzného 

nariadenia, nakoľko tieto sú upravené zákonom. 

 

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy 

štátnej správy, ak je ich plnenie  týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. 

Mesto Trnava na úseku ochrany ovzdušia vykonáva prenesenú štátnu správu podľa § 22 

zákona č. 137/2010 Z.z. . Normotvorná právomoc je týmto zákonom zreteľne vymedzená len 

v ustanovení § 27 ods. 1 písm. g), písm. h) zákona č. 137/2010 Z.z. podľa ktorého obec pri 

prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia môže ustanoviť všeobecne 

záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov a môže vymedziť na 

území obce nízkoemisné zóny. Zákonom č. 401/1998 Z.z. je normotvorná právomoc 

vymedzená v § 6 ods. 5. 

 

Z uvedeného vyplýva, že mesto Trnava nebolo splnomocnené na úpravu právnych vzťahov 

vyplývajúcich z vyššie spomenutých zákonov všeobecne záväzným nariadením. 

 

Do všeobecne záväzných nariadení nie je prípustné preberanie zákonných úprav, pretože 

podmienky pre ich vydávanie upravené v § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. to 

nepripúšťajú. Osobitne sa toto konštatovanie vzťahuje na tie časti nariadenia, v ktorých sa 

jeho adresátom ukladajú povinnosti, pretože tieto (fakticky prevzaté zo zákonov, z ktorých 

niektoré sú priamo citované v jednotlivých článkoch nariadenia) tým, že sú súčasťou 

všeobecne záväzného nariadenia, vytvárajú zákonodarcom, t.j. Národnou radou SR 

nezamýšľaný priestor pre postih adresátov nielen za porušenie zákona, ale aj za porušenie 

všeobecne záväzného nariadenia.  Preberanie zákonných úprav do všeobecne záväzného 

nariadenia nie je prípustné aj z dôvodu, že mestské zastupiteľstvo pri prijímaní všeobecne 

záväzného nariadenia fakticky hlasuje o texte zákona, v tomto prípade o texte zákona č. 

137/2010 Z.z. a zákona č. 401/1998 Z.z., teda o prijatí alebo neprijatí textu všeobecnej 

záväznej právnej normy schválenej Národnou radou SR. 

 

V tomto zmysle sú teda nezákonné časti nariadenia, kde sú prevzaté povinnosti vyplývajúce 

priamo zo zákona alebo sú uložené povinnosti aj nad rámec zákona resp. v rozpore so 

zákonom. 

 

Z dôvodov uvedených v tomto proteste prokurátor Okresnej prokuratúry v Trnave  

navrhuje pre nezákonnosť zrušiť čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 4 ods. 1 písm. a) až j), čl. 5, čl. 7, čl. 

8 ods. 1  cit. VZN resp. zrušiť celé nariadenie a prijať nariadenie, ktoré bude v súlade so 

zákonom. 

 

 Článok 1 ods. 1 VZN ustanovuje, že VZN upravuje práva a povinnosti právnických 

a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami na území mesta 

Trnava. Z ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 401/1998 Zb. ale jednoznačne vyplýva, že 

tento zákon sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, 

teda nie na fyzické osoby, ktoré nepodnikajú. 

 Článok 2 ods. 1 až 4 VZN upravuje základné pojmy a to prenesením právnej úpravy 

z ustanovenia § 2 písm. b), písm. f) a § 3 ods. 1, ods.2 písm. c) zákona č. 137/2010 

Z.z. 

 Článok 3 VZN upravuje všeobecné povinnosti prevzaté z ustanovenia § 14 ods. 1, ods. 

2 zákona č. 137/2010 Z.z.. 
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 Článok 4 ods. 1 písm. a) až j) VZN ustanovuje povinnosti prevádzkovateľa malého 

zdroja znečisťovania, ktoré vyplývajú z ustanovenia § 16 a § 17 zákona č. 137/2010 

Z.z., na úseku ktorom obci týmto zákonom nebola daná normotvorná právomoc. 

 Článok 5 VZN upravuje práva a povinnosti orgánu ochrany ovzdušia, ktoré boli 

prevzaté do VZN z ustanovenia § 27 zákona č. 137/2010 Z.z.. 

 Článok 7 ods. 1 VZN ustanovuje za porušenie rôznych povinností nariadenia sankcie 

prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia, kde mesto prevzalo do VZN pokuty 

vyplývajúce z ustanovenia § 30 ods. 6, ods. 7 zákona č. 137/2010 Z.z. a z ustanovenia 

§ 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z.z.. 

 Článok 7 ods. 2 až ods. 5 VZN upravujúci konanie o sankciách obsahuje taktiež len 

prebraté ustanovenia § 30 zákona č. 137/2010 Z.z. 

 Článok 8 ods. 1 VZN ustanovuje povinnosť prevádzkovateľa pri zmene alebo zániku 

malého zdroja zaplatiť okrem poplatku určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj 

obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie než došlo k zmene alebo 

zániku malého zdroja, pričom z § 9 ods. 2, ods. 3 zákona č. 401/1998 Z.z. nepochybne 

vyplýva, že táto povinnosť sa vzťahuje iba na prevádzkovateľa veľkého a stredného 

zdroja znečistenia. 

 

Vzhľadom k vyššie uvedenému, odporúčame protestu prokurátora vyhovieť. 

 

Mesto Trnava pri príprave predmetného VZN v r.2015 malo za to, že  z dôvodu kvality 

právneho jazyka, jednoznačnosti výkladu, systematickosti textu a ucelenej logickosti VZN 

bolo potrebné aj prebratie ustanovení iných právnych predpisov do textu VZN.  
 

Všeobecne záväzné nariadenie ako podzákonná právna norma upravujúca základné právne 

vzťahy v oblasti, ktoré rieši, musí byť jasné, zrozumiteľné, terminologicky presné, jednotné. 

Musí spĺňať základné obsahové požiadavky, medzi ktoré patrí presné a zrozumiteľné 

vyjadrenie jeho obsahu tak, aby umožnilo fyzickým osobám a právnickým osobám 

prispôsobiť svoje správanie. 

Účelom normotvorby obce pri príprave a následnom schvaľovaní VZN je pripraviť VZN 

a jeho štruktúru tak, aby bolo pre fyzické a právnické osoby adresné, ľahko pochopiteľné 

a zrozumiteľné. 

  

Orgán verejnej správy, ktorý napadnutý právny predpis vydal, je povinný bez zbytočného 

odkladu, najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia protestu prokurátora, o proteste rozhodnúť 

a v prípade, že mu vyhovie, nezákonný predpis zrušiť alebo ho podľa povahy veci nahradiť 

všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom. 

 

Poukazujúc na daný stav, súčasne predkladáme na schválenie nový návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia Mesta Trnava o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Trnava v súlade so zákonom. 

 

Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území 

mesta Trnava tvorí súčasť tohto materiálu a protest prokurátora v plnom znení je priložený 

ako samostatná príloha k materiálu. 

 

Návrh VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa  15.08.2017. 

Dňa 25.08.2017 uplynie lehota na pripomienkovanie tohto návrhu. 

K predkladanému návrhu  boli/neboli vznesené námietky a pripomienky. 

 

Prípadné pripomienky budú predložené pred rokovaním MR. 
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PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

čl. 1 

Účel  nariadenia 

(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 mesta Trnava. 

DRUHÁ ČASŤ 
POVINNOSTI 

    

  čl. 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 mesta.
2)    

 
TRETIA ČASŤ 

POPLATKY  
 

čl. 3 

Sadzba poplatku 

 
_____________________________________________________________________________________________________

 
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 
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 (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 Mesta Trnava.       

čl. 4 

Spoločné ustanovenia 
 

(1) Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu  Mesta Trnava . 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

čl. 5 

Spoločné, prechodné a zrušovacie  ustanovenia 

 

(1) Zrušuje sa VZN č. 454 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

malými zdrojmi znečisťovania. 

 

          (2) Konania začaté podľa VZN č. 454 sa dokončia podľa VZN č. 454. 

 

čl. 6 

Účinnosť 

 

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  nadobúda  účinnosť 1. októbra 2017.  
 

 

 

 

 

                              JUDr. Peter Bročka, LL.M. 

                              primátor mesta Trnava 

 

 

 

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa:  
_____________________________________________________________________________________________________

 
3) § 3 ods. 2 zákona  č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
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                                              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 Mestu Trnava tieto údaje 

potrebné pre určenie výšky poplatku:  

 

I.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  

A. 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 :  

 

B. 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)                                     
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C. 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 mesto)  

 

 Stacionárne zariadenie pre spaľovanie palív(A)        

           

 Technologický zdroj(B)     

                                     

 Iné zariadenia a činnosti(C)                                   
 

 Poplatok spolu                                                
 

 Uložený rozhodnutím                                            
 

 

 

 

 

Podpis :  
 

V  ...............  
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                                                                 Príloha č. 2 

 

                     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. 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 

 

1.2. 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 

 

1.3. Stacionárne piestové spaľovacie motory so súhrnným tepelným príkonom do 0,30 MW. 

     Výkon motora (MW)           počet hodín prevádzky         Poplatok (€) 
        

do 0,199 nad 20 hod/rok                5,00 
do 0,20 nad  30 hod/rok                7,00 

 

2. Výroba nekovových minerálnych produktov 

2.1. Výroba skla, sklárskych výrobkov a sklenených vlákien s projektovanou kapacitou 

tavenia <0,5 t/d 

Výroba skla, sklárskych výrobkov, 

sklenených vlákien 
                      Poplatok (€) 
 

paušálny poplatok                           10,00 
 

2.2. Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, 

keramiky a žiaruvzdorných materiálov 

Výroba keramických výrobkov pálením, 

najmä škridiel, tehál, obkladačiek, 

porcelánu, keramiky, kameniny 

a žiaruvzdorných materiálov podľa : 

                       Poplatok (€) 
 

Projektovanej výrobnej kapacity v t/d <1                                 8,00  
Objemovej kapacity pecí v m3 pri hustote 

vsádzky nad 300 kg/m3 <0,5 
                                8,00                                                     

 

2.3. Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou 

výrobnou kapacitou do 10 m3/h 
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Priemyselná výroba betónu, malty alebo 

iných stavebných materiálov s proj. 

kapacitou v m3/h<10 

                         Poplatok (€) 
 

do 4,99                                  10,00 
Od 5,00 do 10,00                                15,00 

 

3.Chemický priemysel 

3.1. Výroba náterových látok, lakov, tlačiarenských farieb, lepidiel s projektovanou spotrebou 

organických rozpúšťadiel v t/rok<10 

Výroba náterových látok, lakov, 

tlačiarenských farieb, lepidiel s proj. 

spotrebou org. rozpúšťadiel v t/rok<10 

                            Poplatok(€) 

  

paušálny poplatok                                   10,00 

 

3.2 Výroba a spracovanie gumy 

Výroba a spracovanie gumy                              Poplatok(€) 
paušálny poplatok                                    15,00 

 

3.3 Výroba mydiel, saponátov  a kozmetiky s projektovanou výrobnou kapacitou v kg/h 

Výroba mydiel, saponátov  a kozmetiky 

s proj. výrobnou kapacitou v kg/h 
                            Poplatok(€)     

saponáty v kg/hod < 100                                   10,00 
kozmetika v kg/hod < 10                                    10,00 

 

3.4. Čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) 

a stlačeného zemného plynu naftového (CNG) s obratom do 100 m3/rok vrátane 
Čerpacie stanice pohonných látok s obratom 

(m3) 
                           Poplatok (€) 
 

do 49,99                                 15,00 
od 50,00 do 100,00                                 25,00 

 

3.5. Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) s obratom do 100 m3/rok 
Čerpacie stanice skvapalnených 
uhľovodíkových plynov s obratom (m3) 

                           Poplatok (€) 
 

paušálny poplatok                                  10,00  

 

4. Nakladanie s odpadmi 

4.1. Čistiarne odpadových vôd – centrálne čistiarne priemyselných podnikov s kapacitou do 

2000 ekvivalentných obyvateľov 
Centrálne čistiarne priemyselných podnikov                        Poplatok (€) 
paušálny poplatok                            20,00 

 

4.2. Kompostárne s kapacitou do 0,75 t spracovaného kompostu za hodinu 

Kompostárne s kapacitou spracovaného 
kompostu (t/hod) 

                        Poplatok (€) 
 

paušálny poplatok                            15,00 

 

5. Ostatný priemysel a zariadenia 

5.1. Povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla < 0,5 t/rok 

Autoopravárenstvo - prestriekavanie 
osobných áut 

                          Poplatok (€) 
 

paušálny poplatok                               20,00 
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5.2. Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických 

rozpúšťadiel< 0,6 t/rok 

Plasty, guma, sklo, film, textílie, fólie, papier, 

kovy, navíjacie drôty, pásové a zvitkové 

materiály 

                           Poplatok (€) 
 

paušálny poplatok                                20,00 

 

5.3. Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov 

vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami okrem označených ako 

R45, R46, R49,R60, R61, R40, R68 s projektovanou spotrebou < 0,6t/rok 

Odmasťovanie a čistenie                     Poplatok (€) 
paušálny poplatok                        20,00 

 

5.4. Nanášanie lepidiel – lepenie ostatných materiálov okrem dreva, výrobkov z dreva 

a aglomerovaných materiálov, kože a výroby obuvi s projektovanou spotrebou organických 

rozpúšťadiel < 0,6 t/rok 

Nanášanie lepidiel                     Poplatok (€) 
paušálny poplatok                         20,00 

 

5.5. Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel < 0,6 t/rok 
Publikačná a ostatná hĺbkotlač, tepelný 
rotačný ofset, flexografia, lakovacie 
a laminovacie techniky, rotačná sieťotlač na 

text. lepenku, ostatné polygraf. techniky 

                    Poplatok (€) 
 

paušálny poplatok                            25,00 

 
5.6. Priemyselné spracovanie dreva projektované na kapacitu do 50,00 m3/deň  spracovaného dreva  

Spracovanie dreva s projektovanou kapacitou  

(m3/deň)  

Poplatok (€) 
 

do 4,99  15,00  

od 5,00 do 9,99  20,00  

od 10,00 do 29,99  60,00  

od 30,00 do 50,00  100,00  

 

5.7. Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest : 

a/ do 500 miest pre ošípané s hmotnosťou nad 30 kg 

b/ do 100 miest pre prasnice 

c/ do 5000 miest pre hydinu 

d/ do 200 miest pre hovädzí dobytok 

e/ do 2000 miest pre ovce 

f/ do 300 miest pre kone 

g/ do 1500 miest pre kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá 

Chov hospodárskych zvierat /percento 
naplnenia projektovej kapacity/ 

                          Poplatok (€) 
 

  do 49,99 %                             30,00 
od 50,00 % do 100,00 %                              60,00 

 

5.8. Liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou 100-percentného liehu do 100 t/rok 

Liehovary s projektovanou kapacitou do 100 

t/r 
                           Poplatok (€) 
 

paušálny poplatok                               20,00 
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5.9.Pivovary s projektovanou výrobou do 5 000  hl/rok  

Pivovary s projektovanou výrobou do 

5 000  hl/rok 
                            Poplatok (€) 

paušálny poplatok                                  15,00 

 

5.10. Potravinárske mlyny s projektovanou kapacitou do 5 t/h 

Potravinárske mlyny s kapacitou (t/h)                      Poplatok (€) 
do 3,00                           15,0  
od  3,01 do 5,00                            30,0 

 

5.11. Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovanou kapacitou do 1 t/h 

Výroba priemyselných krmív a organických 

hnojív s kapacitou (t/hod) 
                      Poplatok (€) 

do 0,50                            15,00 
do 1,00                            30,00 

 

5.12. Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovanou kapacitou 

do 1 t/h 
Sušiarne poľnohospodárskych 
a potravinárskych produktov s kapacitou 

(t/h) 

                       Poplatok (€) 

do 0,50                             12,00 
do 1,00                             15,00 

 

5.13. Zariadenia na praženie kávy, kávovín s kapacitou do 75 kg/h a  kakaových bôbov alebo 

orieškov) s kapacitou do 150 kg/h 

 

Zariadenia na praženie kávy, kávovín 

s kapacitou do 75 kg/h 
                       Poplatok (€) 

paušálny poplatok                            15,00 

 

5.14. Zariadenia na praženie kakaových bôbov alebo orieškov) s kapacitou do 150 kg/h 

Zariadenia na praženie kakaových bôbov 
a orieškov s kapacitou (kg/h) 

                       Poplatok (€) 

paušálny poplatok                             15,00 

 

5.15. Poplatky za plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie 

Ovzdušia 

Výmera plochy (m2) Poplatok za skládku odpadov 

(napr. stavebný odpad, suť) 
Poplatok za skládku palív, 
surovín, produktov a pod. 
 

do 100                   30,00                   15,00 
nad 100                   40,00                    20,00    
nad 200                   50,00                    25,00 
nad 500                  100,00                    50,00 

 

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, a to paušálnou sumou do 663,87 € pre každý zdroj na 

kalendárny rok.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


