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Obec  Horné  Naštice ako príslušný orgán v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach 
ochrany ovzdušia podľa § 2 ods. 2 zák. NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia  
a v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v y d á v a 
v súčinnosti s § 6 odst. 5 zákona . NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

vo veciach  poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia na území obce Horné  Naštice 

 
 

§ 1 
    Úvodné ustanovenia 
 

 (1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) vymedzuje základné 
pojmy, práva a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území 
obce Horné Naštice a určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia. 

 
 (2)  Toto nariadenie tiež vymedzuje zdroje znečisťovania, prevádzkovateľom ktorých 
poplatok nebude uložený. 

 
§ 2 

                                                  Základné pojmy 
 

 (1)  Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo 
nepriamo do ovzdušia, ktorá má, alebo môže mať, škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo 
životné prostredie (§ 2 písm. b) zák. č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi 
látkami v znení neskorších predpisov). 
 
 (2)  Malými zdrojmi znečistenia ovzdušia v podmienkach obce Horné Naštice 
technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným 
menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW, zariadenia technologických procesov 
nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy na ktorých sa 
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, 
produktov a odpadov a zachytených exhalátov a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne 
znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania 
ovzdušia (§ 3 ods. 2 zák. č. 309/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov) 
 
 (3) Zoznam znečisťujúcich látok stanovuje zák. NR SR č. 401/1998 Z. z.  
a kategorizácia zdrojov znečisťovania  je obsiahnutá  vo vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z z. 

 
            (4) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa rozumie fyzická alebo 
právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento 
zdroj v obci Horné Naštice. 
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§ 3 
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

 
 (1)  Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v obci Horné Naštice 
sú povinní: 
 
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s dokumentáciou  

a s podmienkami určenými obcou, 
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce, alebo týmito orgánmi povereným 

osobám, ku zdrojom znečisťovania za účelom zisťovania množstva znečisťujúcich látok 
a kontroly zdroja znečisťovania a jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné 
podklady - tieto povinnosti sa nevzťahujú na prevádzkovateľov malých zdrojov 
znečisťovania, ktoré sú umiestnené v bytoch, v obytných domoch, v rodinných domoch 
a v stavbách na individuálnu rekreáciu, 

(c) bezodkladne odstraňovať nebezpečné stavy v prevádzke malých zdrojov znečisťovania 
ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť včas potrebné opatrenia na predchádzanie havárií, 

(d) poskytovať príslušným orgánom ochrany ovzdušia – aj obci všetky potrebné 
a požadované údaje za účelom zistenia stavu ovzdušia, 

(e) viesť vlastnú prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a túto predkladať 
každoročne do 15. februára na Obecný úrad v Horných Našticiach, 

(f) evidovať druh a množstvo spáleného paliva, 
(g) vykonať opatrenia  na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou 
(h) pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia, alebo 

pri modernizácií už existujúcich zariadení, sa musia voliť najlepšie dostupné technológie 
s prihliadnutím  na primeranosť výdavkov na ich obstaranie, 

(i) povinnosť oznámiť každoročne do 15. februára obci Horné Naštice množstvo a druh 
spotrebovaného paliva za predošlý kalendárny rok 

 
§ 4 

Príjemca poplatku 
 

(1) Príjemcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 
znečistenia v katastrálnom území obce Horné Naštice je obec Horné Naštice. 

 
(2) Obec rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje malý 

zdroj znečisťovania ovzdušia. 
 
(3) Na konanie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahujú všeobecné predpisy 

o správnom konaní podľa § 18 zák. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov. 

 
 

POPLATKOVÁ POVINNOSŤ 
 

§ 5 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Za znečisťovanie ovzdušia sú povinní prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania 

platiť poplatky a to podľa množstva a druhu spáleného paliva. 
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(2) Pri zániku malého zdroja znečisťovania je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem 
poplatku  určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok určený za to obdobie 
kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku  malého zdroja. 
Za tým účelom je prevádzkovateľ povinný oznámiť zánik malého zdroja do 15 dní na   
Obecný úrad Horné Naštice.                   

§ 6 
Výška poplatku 

 
(1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa na území obce Horné 

Naštice určuje v závislosti od jeho veľkosti a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich 
látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. 
V oznámení (Príloha č.1 tohto VZN) obecnému úradu prevádzkovateľ je povinný uviesť: 
- názov a adresa zdroja, 
- názov a sídlo prevádzkovateľa zdroja, 
- množstvo a druh spotrebovaného paliva, 
- doklady preukazujúce skutočnosti uvedené zhora. 
 

(2) Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania na spaľovanie palív 
s príkonom nižším ako 0,3 MW je: 
A. (3 000,- Sk)  99,60 € ak sa v ňom za obdobie minulého roka spálilo: 

a)  do 10 ton hnedého uhlia, 
          b)  do 16 ton čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja, 

B. (2 000,-Sk) 66,40 €,    
         a)  do 20 ton ľahkého vykurovacieho oleja, 
         b)  do 50 ton nafty 

          c)  od 15 000 m3 do 30 000 m3   zemného plynu, proban-butanu 
         d) do 20 ton drevnej hmoty 
   
(3) Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobkom základnej čiastky a podielu 

skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v § 6 odseku 2 tohto VZN, najviac však 
 (20 000,- Sk) 663,90 €. 

 
(4) Prevádzkovateľ je oslobodený od poplatku: 

a) ak spaľuje do 15 000 m3  zemného plynu alebo propan-butanu ročne 
b) po dobu 1 roka, ak na jeho zariadení došlo k prechodu z  palív uvedených 

v § 6 odseku 2 tohto VZN časť A, písm. a)-b), časť B, písm. a)-b), na zemný plyn. 
 

(5) Pri prechode z ušľachtilého paliva, t.j. zo zemného plynu alebo propan-butanu na iné 
palivo uvedené v v § 6 odseku 2 tohto VZN sa poplatok zvyšuje o 500%, najviac však do 
výšky (20 000,- Sk) 663,87 €. 

 
§ 7 

Spôsob platenia poplatku 
 

(1)  Príjemca poplatku preskúma údaje uvedené v oznámení prevádzkovateľa malého 
zdroja znečisťovania a vydá rozhodnutie o určení poplatku, v ktorom určí najmä výšku 
ročného poplatku a ďalšie podmienky, týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa. 

 
        (2)  Poplatok  je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým 
bol poplatok vyrubený. 
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§ 8 

Pokuty a penále 
 

(1) Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. 
a určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. 
v znení   neskorších   predpisov   uloží   obec   prevádzkovateľovi  malého  zdroja pokutu do 
(20 000,-Sk) 663,87 €. 

(2) Pokutu podľa odseku 1 (§ 8 tohto VZN) možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď 
sa obec o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto 
povinnosti. 

(3) Prevádzkovateľ je povinný zaplatiť za omeškanú platbu penále vo výške 140% 
diskontnej úrokovej sadzby NB Slovenska za rok. 
 

 
 

§ 9 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
(1) Poplatky, pokuty a penále sú príjmom rozpočtu obce. 
(2) Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon 

 NR  SR č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č.27/2008, bod c)  

obecného zastupiteľstva v Horných Našticiach dňa 12. 12. 2008 a nadobúda 
účinnosť 1. 1. 2009. 

  
 

 
 
 
 
 

        
  Jozef  H e d e r a   

              starosta obce 
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