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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BYSTRI ČKA 
 

O POPLATKU ZA ZNE ČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝM ZDROJOM 
ZNEČISTENIA OVZDUŠIA  

 
Obec Bystrička podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým 
zdrojom znečistenia ovzdušia  
  

I. ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA  

 
§ 1 

Predmet 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") určuje základné povinnosti 
fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb, ktoré prevádzkujú malé zdroje 
znečisťovania ovzdušia na území obce Bystrička a určuje výšku poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia. 

 
§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 
 

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia1 (ďalej len "malý zdroj") sú technologické celky, ktoré 
môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia:  

a) Stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 
0,3 MW, 

b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečistenia 
ovzdušia, 

c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia, 
d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov, 
e) stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja 

znečistenia alebo stredného zdroja znečistenia. 
  
 

II. ČASŤ 
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATE ĽOV A URČOVANIE VÝŠKY POPLATKU 

 
§ 3 

Povinnosti prevádzkovateľa 
 

1. Prevádzkovateľ je povinný 
a) oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín, 

z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva 
škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, 

b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len "poplatok") v súlade s rozhodnutím 
vydaným obcou, 

c) umožniť povereným pracovníkom obce kontrolu malého zdroja a poskytnúť všetky 
potrebné údaje o jeho prevádzkovaní, 

d) oznámiť do 15 dní obci zánik malého zdroja. 
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2. Prevádzkovateľ je povinný uviesť v oznámení: 
a) označenie prevádzkovateľa, t.j. obchodné meno, sídlo, IČO, 
b) označenie prevádzky - jej názov a sídlo, 
c) charakteristiku zdroja znečisťovania (§ 2): 
 
d) pri stacionárnom spaľovacom zariadení druh zariadenia, tepelný výkon zdroja, druh paliva a 

jeho kvalitatívne ukazovatele, množstvo spotreby paliva, počet prevádzkových hodín, 
e) pri skládke odpadov a surovín druh skládky, druh skladovaného odpadu, množstvo 

uloženého odpadu za uplynulý rok, rozlohu prevádzkovej plochy, 
f) pri technologických celkoch druh výroby alebo činnosti, druh a spotrebu surovín, prchavých 

látok, náterových hmôt, rozlohu prevádzkovej plochy. 
  

§ 4 
Výška poplatku 

 
1. Poplatok pre každý malý zdroj sa určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 20.000,- 

Sk na základe oznámenia podľa § 3 ods. 1 písm. a) úmerne k množstvu a škodlivosti 
vypustených znečisťujúcich látok, k spotrebe palív a surovín alebo prevádzkových plôch 
skládok, z ktorých znečisťujúce látky vznikli v predchádzajúcom roku. Ročný poplatok 
prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje na 
území obce2. 

 
2. Sadzby poplatkov pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa 

množstva a druhu spotrebovaného paliva za kalendárny rok na území obce Bystrička sú: 
 

a) Tuhé palivo (koks, uhlie, uhoľný prach, kal atď.) 
 
Množstvo spotrebovaného tuhého paliva: 
do 20 t 1.000,- Sk 
do 23 t 1.600,- Sk 
do 26 t 2.000,- Sk 
do 29 t 4.000,- Sk 
do 32 t 6.000,- Sk 
do 35 t 8.000,- Sk 
do 38 t 10.000,- Sk 
do 41 t 12.000,- Sk 
do 44 t 14.000,- Sk 
do 47 t 16.000,- Sk  
do 50 t 18.000,- Sk 
nad 50 t 20.000,- Sk 
 

b) Kvapalné palivo (nafta, olej atď.) 
do  0,5 t 400,- Sk 
do  1 t 600,- Sk 
do  2 t 800,- Sk 
do  3 t 1.200,- Sk 
do  4 t 1.600,- Sk 
do  5 t 2.000,- Sk 
do  6 t 4.000,- Sk 
do  7 t 6.000,- Sk 
do  8 t 8.000,- Sk 
do  9 t 10.000,- Sk 
do  10 t 12.000,- Sk 
nad  10 t 14.000,- Sk 



– 3 – 

 
c) Plynné palivo (zemný plyn) 

 
Pri spotrebe plynu nad 40.000 m3 6.000,- Sk 

 
3. Sadzby poplatkov pre skládky palív, surovín, tankovú dráhu, produktov, odpadov a zachytených 

exhalátov a iné stavby, zariadenia z činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie. 
 
Podľa plochy znečisťujúcej ovzdušie : 

do 100 m2 2.000,- Sk 
do 500 m2 6.000,- Sk 
do  1000 m2 10.000,- Sk 
do  1500 m2 14.000,- Sk 
do  2000 m2 16.000,- Sk 
do  2500 m2 18.000,- Sk 
nad  2500 m2 20.000,- Sk 

  
III. ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA  
 

§ 5 
Zrušovacie ustanovenie 

 
1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Bystrička o ochrane ovzdušia pred 

znečisťujúcimi látkami v obci Bystrička schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 
44/93/I/2 zo dňa 7. decembra 1993. 

  
§ 6 

Záverečné ustanovenia a účinnosť 
 
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 

31.3.2006 a zvesený dňa 23.6.2006 bez pripomienok. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené obecným zastupiteľstvom dňa 
4.7.2006 pod uznesením číslo 40/2006 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 19.7.2006. 

 
 
 
 
 
 ................................. 
 Kamil Beláň v. r. 
 starosta 
 
                                                 
1 § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch 
znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach 
prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách 
zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok 
2 § 3 ods. 2 a 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 


