
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nána č. 2/2022 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Náne na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 2 ods. 2, § 6 ods. 5 a § 7 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. 

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

nariadenie. 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie náležitosti oznámenia podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisom a ďalšie podrobnosti vo 

veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

(ďalej len „MZZO“). 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie vyčleňuje MZZO, za ktoré sa poplatok za znečisťovanie 

ovzdušia nebude vyrubovať a vyčleňuje MZZO, na ktorých prevádzovateľov sa nebude vzťahovať 

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

neskorších predpisov. 

 

 

3. V tomto VZN sa určuje výška poplatku za znečisťovanie ovzdušia MZZO na území obce Nána. 

 

 

Článok 2 

Základné pojmy 

 

1. Ovzduším sa rozumie okolité ovzdušie v troposfére, okrem ovzdušia v pracovných priestoroch, podl'a 

osobitného predpisu, do ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup. 

 

2. Znečisťujúca látka je akákoľvek látka prítomná v ovzduší alebo vnáša do ovzdušia, ktorá má alebo 

môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, okrem látky, ktorej 

vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom. 

 

3. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia sa rozumie osoba, ktorá má právo prevádzkovať 

alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia. 

 

4. Zdroj znečisťovania ovzdušia je: 

 

a) stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, 

skládka odpadov, lom  alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich 

látok alebo iná stavba, objekt a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie; 

vymedzený je ako súhrn všetkých častí, súčasti a činnosti v rámci funkčného celku a priestorového 

celku, 

 

b.) mobilný zdroj, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, 

ktorý znečisťuje ovzdušie. 

 

5. Stacionárne zdroje sa podľa miery ich vplyvu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania 

ovzdušia členia na: 

 

a) veľký zdroj, ktorý je osobitne zaväzný technologický celok, 

 

b) stredný zdroj, ktorým je zaväzný technologický celok, ak nie je súčasťou veľkého zdroja, 

 



 

c) malý zdroj, ktorým je ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré 

môžu spôsobovať znečisťovania ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, 

zariadenia a činnosti znečisťovania ovzdušia, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného 

zdroja. 

 

 

Článok 3 

Povinnosti prevádzkovateľa MZZO 

 

1. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára 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 ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových 

hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. 

 

2. Tlačivo „Oznámenie prevádzkovateľa a malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)“, ktorým 

prevádzkovateľ MZZO plní povinnosti podľa § 3, ods. 1 tohto VZN tvorí Prílohu č. 1 tohto VZN. 

  

 

Článok 4 

Poplatky za znečisťovania ovzdušia 

 

1. Poplatok podľa tohto nariadenia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, 

ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia. 

 

2. Poplatok vyrubuje obec Nána rozhodnutím. 

 

3. Poplatok prevadzkovateľa malého zdroja sa určuje úmerne ročnou sumou do výšky 663,87 Eur na 

základe údajov oznamených podľa podľa § 3, ods. 1 tohto VZN, úmerne k množstvu a škodlivosti 

vypúšťaných znečisťujúcich látok alebo k spotrebe paliva, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. 

 

4. Poplatky platené prevádzkovatel'om malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú príjmom rozpočtu 

obce. 

 

5. Vyrubený poplatok za znečisťovania ovzdušia za uplynulý rok, je povinný prevádzkovateľ malého 

zdroja znečisťovania ovzdušia uhradiť v zmysle podmienok právoplatného a vykonateľného 

rozhodnutia o výške poplatku. 

 

 

Článok 5 

Určenie výšky poplatku 

1. Poplatok pozostáva zo základného poplatku vypočítaného podľa  druhu a množstva spotrebovaného 

paliva. 

 

2. Výška paušálnej čiastky poplatku je závislá od spaľovaného paliva a to nasledovne: 

 

a) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré spaľujú tuhé palivá:  

hnedé uhlie, čierne uhlie, lignit, rašelina, koks, brikety, drevo:  

5,00 Eur / 1 tona, 

 

b) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré spaľujú kvapalné palivá:  

opotrebované oleje, vykurovacie oleje, nafta, benzín:  

4,00 Eur /  l tona, 

 



 

c) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré spaľujú plynné palivá: 

 zemný plyn:  

do 9.900 m
3 
0,- Eur,  

od 10.000 m
3
 do 20.000 m

3  
(každých i začatých 10.000 m

3
) je násobok poplatku 10,- Eur. 

 

 

Článok 6 

Oslobodenie od poplatku 

 

1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje 

znečisťovania ovzdušia a ktoré menia pôvodne využívané palivo na ušľachtilejšie, sú oslobodené od 

poplatku na dobu jedného roka od právoplatnej kolaudácie stavby. 

 

2. Od poplatku za znečisťovanie ovzdušia sú oslobodené všetky malé zdroje znečisťovania ovzdušia 

v katastrálnom území obce Nána, ktorých prevádzkovateľom je obec Nána. 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku podľa skutočnosti 

uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než 

došlo k zániku malého zdroja. 

 

2. Poplatok je príjmom rozpočtu obce. 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č. 2/12122022 na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v Náne dňa 12.12.2022 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyhlásenia na úradnej 

tabuli Obce. 

 

 

 

 

V Náne, dňa  13.12.2022 

        

 

        Dezider Molnár  

           Starosta obce 

 

 

 

 

Pred schválením : 

Vyvesené:  25.11.2022  Zvesené:     11.12.2022 

 

 

Po schválení: 

Vyvesené:   13.12.2022    



 

Príloha č. 1 k VZN        Obec Nána 

 Madáchova 32 

 943 60 Nána 

 

 

Oznámenie prevádzkovateľa 

Malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) 

 

 

Údajov potredných pre výpočet poplatku za znečisťovania ovzdušia MZZO na rok  

 

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

 

 

podľa spotreby palív v predchádzajúcom roku v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 

 

a) Názov prevádzkovateľa a umiestnenie zdroja (adresa): 

 

 

b) Popis zdroja, t. j. počet vykurovacích telies a ich výkon: 

 

 

c) Druh, množstvo (v tonách) za rok a kvalitatívne ukazovatele paliva: 

 

 

d) Počet prevádzkových hodín: 

 

 

e) Druh a účinnosť odlučovacích zariadení: 

 

 

 

Prevádzka je - nie je samostatne stojaca budova ( nehodiace sa preškrtnúť) 

 

 

POZNÁMKY: 

• uvádzajú sa spotrebované množstva palív v predchádzajúcom roku, 

• pri prevádzkovaní viacerých prevádzok vyplniť údaje zvlášť pre každú prevádzku, 

• pri prevádzkovaní viacerých druhov MZZO v rámci jednej prevádzky vyplniť údaje za každý druh 

MZZO 

 

 

 

V Náne, dňa .............................................. 

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

 pečiatka a podpis PO/FO podnikateľa 

 


