
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všeobecne záväzné nariadenie  

Obce Kunešov 

číslo 1/2016 

 zo dňa 23. februára 2016 

 

 

 

 

 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Kunešove podľa § 4. ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie:  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje práva a povinnosti 

právnických a fyzických osôb prevádzkujúcich malé zdroje znečisťovania ovzdušia pri určovaní 

poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania (ďalej len „poplatok“).   

 

 

§2 

 Základné pojmy 
( 1 ) Za znečisťujúce látky sa pre toto nariadenie považujú akékoľvek látky vnášané ľudskou 

činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktoré majú alebo môžu mať škodlivé účinky na zdravie 

ľudí alebo životné prostredie. 

( 2 ) Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú stacionárne technologické celky, ktoré môžu 

spôsobovať znečisťovanie ovzdušia: 

a) stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW, 

b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania 

ovzdušia, 

c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, 

d) skládky palív, surovín a odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu 

znečisťujúcich látok, 

e) stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja 

znečisťovania alebo stredného zdroja znečisťovania. 

( 3 ) Za prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ“) sa 

podľa zákona o ochrane ovzdušia považuje právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo 

možnosť prevádzkovať taký zdroj. 

 

 

 

§ 3 

Oznamovacia povinnosť   

( 1 ) Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný písomne oznámiť každoročne 

do 15. februára obci (obecnému úradu v Kunešove) za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia údaje 

za predchádzajúci kalendárny rok. 

( 2 ) V oznámení je prevádzkovateľ povinný uviesť (podľa Prílohy č. 1): 

a) označenie prevádzkovateľa, t. j. obchodné meno, alebo názov, sídlo, IČO 



b) označenie všetkých prevádzok – jej názvy a sídla (do jedného podania), 

c) charakteristiku zdroja znečisťovania (§ 2 ods. 2): 

 pri stacionárnom spaľovacom zariadení – druh zariadenia, tepelný príkon zdroja, druh paliva a 

jeho kvalitatívne ukazovatele, množstvo spotreby paliva a surovín z ktorých znečisťujúce látky 

vznikajú 

 pri skládke odpadov a surovín – druh skládky, druh skladovaného odpadu, množstvo uloženého 

odpadu za uplynulý rok, rozlohu prevádzkovej plochy, 

 pri technologických celkoch – druh výroby alebo činnosti, druh a spotrebu surovín, náterových 

hmôt, lepidiel, tlačiarenských farieb a účinnosti odlučovacích zariadení.  

( 3 ) Pri  ukončení prevádzkovania malého zdroja znečisťovania je jeho prevádzkovateľ povinný do 15 

dní od ukončenia tejto prevádzky písomne oznámiť obci 

a) ukončenie prevádzkovania malého zdroja znečisťovania, 

b) údaje podľa odseku 2 pre účely určenia poplatku za dané obdobie kalendárneho roka, v ktorom táto 

prevádzka bola ukončená.  

( 4 ) Oznamovaciu povinnosť nemajú tí prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, 

ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je Obec Kunešov. 

 

§ 4 

Poplatková povinnosť  

( 1 ) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia sú povinné platiť právnické osoby alebo fyzické osoby 

oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia na území obce. 

( 2 ) Poplatok sa nevyrubuje  : 

a) prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorých zriaďovateľom alebo 

zakladateľom je Obec Kunešov.  

( 3 ) ) Obecné zastupiteľstvo obce si vyhradzuje právo v osobitných prípadoch, stanoviť poplatok 

odlišne, ako je to uvedené v sadzobníku poplatkov, prípadne ho odpustiť. 

 

 

§ 5 

Výška poplatku   

( 1 ) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou 

sumou do výšky 663,87 € úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok  alebo 

k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Konkrétne sadzby poplatku sú 

určené v Prílohe č. 2 tohto nariadenia. 

( 2 ) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania pozostáva zo súčtu poplatkov za 

všetky ním prevádzkované malé zdroje na území Obce Kunešov. 

( 3 ) Výšku poplatku pre prevádzkovateľa MZZO každoročne aktualizuje a schvaľuje obecné 

zastupiteľstvo. V prípade, že nebude výška poplatku na nasledujúci rok schválená do konca 

kalendárneho roka, ostáva v platnosti výška poplatku za predchádzajúci rok 

  

§ 6 

Platenie poplatku   

( 1 ) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

povinný zaplatiť v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

obce o určení tohto poplatku. 

( 2 ) Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet obce alebo 

v hotovosti do pokladne obce (na obecnom úrade).  

( 3 ) Obec vyrubí poplatok Rozhodnutím. Poplatková povinnosť vzniká dňom určeným v rozhodnutí. 

 

§ 7 

Pokuty   

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 4 tohto nariadenia, alebo povinností určených 

v rozhodnutí obce o poplatku za znečisťovanie ovzdušia uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja  



pokutu do výšky 663,87 € (§ 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia). 

 

§ 8 

Kontrola 

Kontrolu dodržania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania a ostatných 

ustanovení tohto VZN sú starostkou obce poverení: 

a) pracovníci Obecného úradu v Kunešove 

b) hlavný kontrolór obce Kunešov  

c) iné osoby, ak ich tým starostka obce poverí 

 

§ 9 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

( 1 ) Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi je Obec Kunešov, ktorá vyrubuje 

a vymáha tento poplatok. 

( 2 ) Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovania ovzdušia podľa tohto nariadenia sa vzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní. 

( 3 ) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Kunešove dňa  23.02.2016  ako 

uznesenie číslo  14/2016. 

 

  

§ 10 

Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť ............. 

 

 

 

                                                                           

 

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

                                                                                       PhDr. Mária Slašťanová 

                                                                                                Starostka obce 
Doložky :  

 

 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej 

tabuli mesta: 

 

  

dňa :  05.02..2016                              pečiatka                                         podpis: ................................. 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom  vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli obce : 

  

 

dňa :   24.02.2016                                        pečiatka                                          podpis: ................................. 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce:               

 

 

  

dňa :  ............................                            pečiatka                                             podpis: ........................................ 

                                      



P R Í L O H A   č.   1:  

všeobecného záväzného nariadenia č.1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

 

 

OZNÁMENIE 
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok …..... 

(podľa skutočnosti roka ….....) 

 
Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje, podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o 

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, Obecnému úradu v Kunešove, tieto údaje potrebné pre určenie 

výšky poplatku: 

 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE  

 

 Názov subjektu (spoločnosti, firmy, podniku) …................................................................................ 

Adresa prevádzkovateľa zdroja: …..................................................... 

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

Identifikácia (IČO, právnická osoba, fyz. osoba oprávnená na podnikanie): ..................................... 

….......................................................................................................................................................... 

Tel. Kontakt: ................................................           E-mail: 

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

Dátum zahájenia prevádzky: …............... Názov technológie, výroby, činnosti: …........................... 

 

ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH 

1. Tepelné zdroje s menovitým príkonom nižším ako 300 kW (resp. výkonom nižším ako 270 kW) 

 Typ zariadenia (zdroja, kotla): ........................................ Príkon, alebo výkon v kW: ........................ 

      Použité médium / druh paliva: …......................................................................................................... 

        Spotreba média za kalendárny rok, merná jednotka (m
3
 resp. t): ….................................................... 

  

2. Technologické  zdroje  (napr.  výroba  keramiky, výroba betónu, malty..., výroba náterových látok, 

     tlačiarenských  farieb,  gleja, lepidiel..., čerpacie stanice pohonných hmôt s obratom do 100 m³/rok  

     a   ČS   skvapalnených   uhľovodíkových    plynov,    čistiarne    odpadových    vôd,   kompostáreň, 

     prestriekavanie áut..., polygrafia, mechanické spracovanie kusového dreva, spracovanie kože, chov 

     ošípaných,  prasníc,  hydiny,  hov.  dobytka,  oviec,  koní,  kožušinových zvierat, liehovary, údenie 

     mäsa a rýb, mlyny..., skládky palív, surovín...) 

      Druh znečisťujúcich látok: ….............................................................................................................. 

 Kapacita výroby, resp. spotreba org. rozpúšťadiel, obrat, počet (t/rok, m³/rok, m³/deň, ks...): 

 …..........................................................................................................................................................

  

 Druh manipulovanej, skladovanej látky: …......................................................................................... 

 Množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok): ….....................................................................  

Oznámenie vyhotovil:                   Podpis:   Telefón: 

 

Za správnosť zodpovedá:                 Podpis: 

 



Poučenie na vyplnenie oznámenia pre určenie výšky poplatku za znečistenie 

ovzdušia Obce Kunešov 
 

 Údaje vypĺňajú právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a fyzické osoby, ktoré nie sú 

podnikateľmi, pri ktorých činnosti vzniká povinnosť podania oznámenia o poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia každoročne do 15. februára, podľa § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. 

 
 Údaje potrebné pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia sa za aktuálny rok 

vypĺňajú podľa skutočnosti za predchádzajúci kalendárny rok. 

 
 Oznámenie sa vypĺňa pre jednotlivé typy malých zdrojov znečistenia ovzdušia podľa 

príslušných odsekov. V prípade viacerých prevádzok (nehnuteľností) v ktorých sú malé zdroje 

znečisťovania ovzdušia, je potrebné za každú prevádzku podať samostatné oznámenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P R Í L O H A   č.   2: 
všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

 

SADZBY POPLATKOV  

za znečisťujúce látky vypúšťané malými zdrojmi sa určujú takto: 

 

Spôsob výpočtu a výška poplatku  

(1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok 

paušálnou sumou do 663,87 € na základe oznámených údajov, úmerne k množstvu a 

škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo spotreby množstva látky, z ktorej 

vypúšťané látky vznikajú:  

 

a) Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so 

súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0.05 MW do 0.3 MW. Výška poplatku pre 

MZZO sa stanovuje nasledovne (tabuľka č.1):   

Tabuľka č. 1  

Príkon zdroja Množstvo paliva Druh paliva Ročný poplatok 

Do 50 kW Do 10 t Uhlie, drevo, pelety, 

oleje, nafta, plyn 

15 € 

Od 51 kW do 150 kW Od 10 do 25 t Uhlie, drevo, pelety, 

oleje, nafta, plyn 

30 € 

Od 151 kW do 300 kW Nad 25 t Uhlie, drevo, pelety, 

oleje, nafta, plyn 

80 € 

 

 

b) Ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných 

zdrojov:  

b.1 potravinárska malovýroba (napr. pekárne, udiarne, porážkárne, mlyny, sušiarne atď.) - 

ročný poplatok 35 €  

b.2 poľnohospodárska malovýroba (napr. výkrmne hospodárskych zvierat, chov hov. 

dobytka, oviec prasiat, sliepok atď.)  - ročný poplatok 50 €  

b.3 priemyselná malovýroba (napr. výroba betónu, malty a iných stavebných materiálov s 

projektovanou výrobnou kapacitou do 10 m3 za hodinu) - ročný poplatok 70 €  

b.4 iná malovýroba a služby:  



b.4.1 opravy náterov, prestriekavanie áut, nanášanie náterov na veľkorozmerné 

výrobky (autobusy, nákladné vozidlá, osobné vozidlá, nábytok atd.) s projektovanou 

kapacitou do 0,6 t organických rozpúšťadiel za rok - ročný poplatok 35 €  

b.4.2 mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovania 

do 50 m3 za deň - ročný poplatok 35 €  

b.4.3 čerpacie stanice pohonných látok - okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov a 

stlačeného zemného plynu naftového, podľa projektovaného alebo skutočného ročného obratu 

do 100 m3 za rok - ročný poplatok 35 €  

b.5 ostatné, pod písm. b.1 až b. 4 neuvedené malovýroby a služby - ročný poplatok 50 €  

 

c) Plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, 

skládky palív surovín, produktov a odpadov, silážne jamy:  

c.1) do 500 m
2
                                                                                   35 € 

c.2 )nad 500 m
2
 (za každých ďalších začatých 500 m

2
)                  35 € 

c.3 )čistiarne komunálnych a odpadových vôd                             25 € 

 

d) Iné stavby, zariadenia a činnosti, vyššie neuvedené, výrazne znečisťujúce 

ovzdušie - ročný poplatok 663,87 €  

 

(2) V prípade zmeny prevádzkovateľa alebo zániku zdroja a poplatku stanovenom v § 3 ods. 1 

písm. b), je poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku priamo úmerný dobe 

prevádzkovania v príslušnom roku.  

 

(3) Ročný poplatok sa za každý malý zdroj zaokrúhľuje na celý eurocent smerom nadol, 

maximálne do výšky 663,87 €.  

 

(4) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky 

ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce Kunešov.  

 

(5) Obecné zastupiteľstvo obce si vyhradzuje právo v osobitných prípadoch, stanoviť 

poplatok odlišne, ako je to vyššie uvedené, prípadne ho odpustiť. 

 

 

 

 

    


