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Obec Vysoká nad Kysucou 
	

                                                                             

 
Všeobecne - záväzné nariadenie č. 2/2019 

o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia   

na území obce Vysoká nad Kysucou   
 

Návrh VZN 
Vyvesený na úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou: 09. 01. 2019 
Zverejnený na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou: 09. 01. 2019 
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie: 09. 01. 2019 
Ukončenie pripomienkového konania: 25. 01. 2019 
Počet pripomienok uplatnených k návrhu: 0 
Návrh zvesený z úradnej tabule: 30. 01. 2019 
 

Schválené VZN 
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č.: 1/2019-7 
Počet prítomných poslancov na rokovaní: 8 
Zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce: 01. 02. 2019 
Zvesené  z úradnej tabule: 18. 02. 2019 
Dodatok k VZN nadobúda účinnosť: 15. 02. 2019 
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Obecné zastupiteľstvo obce Vysoká nad Kysucou, na základe prenesenej pôsobnosti 
podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona 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:  
 
 
 

I. ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 
Účel nariadenia 

 
1.1. 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“) uvedené v ods. 1.2 tohto VZN.  

1.2. Toto VZN ďalej:  
a) 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.  

b) určuje výšku, splatnosť a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia 
(ďalej len „poplatok“) MZZO a spôsob úhrady poplatku prevádzkovateľmi 
MZZO na území obce Vysoká nad Kysucou. 
 
 
 

Článok 2 
Základné pojmy 

 
2.1. Znečisťujúca látka je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo 

nepriamo do ovzdušia, ktorá má, alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí 
alebo životné prostredie, okrem látky, ktorej uvádzanie do životného prostredia je 
upravené osobitným predpisom.1) 

2.2. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú: 
a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so 

súhrnným príkonom do 0,3 MW 
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných 

zdrojov znečisťovania (stolárstva, lakovne, valcovne, udiarne mäsa a mäsových 
výrobkov, výroba betónu a malty, spracovanie dreva a pod.) 
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c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré  môžu spôsobovať znečisťovanie 
ovzdušia, 

d) skládky palív, surovín, produktov, odpadov a stavby zariadenia a činnosti 
znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja 
znečisťovania (manipulácia s uhlím, obilím, sypkými materiálmi, čistiarne 
odpadových vôd, kompostárne, chov hospodárskych zvierat a pod.), 

e) iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.  
2.3. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo 

prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia. 2)  
 
 
 

II. ČASŤ 

POVINNOSTI 

Článok 3 
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov 

 
3.1. Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý 

zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len "prevádzkovateľ malého zdroja") je 
povinný plniť povinnosti stanovené osobitným predpisom.3)  

3.2. 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 ukazovateľov palív a surovín, počte prevádzkových hodín 
malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích 
zariadení. 4)  

3.3. Tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia“, ktorým 
prevádzkovateľ malého zdroja plní povinnosť podľa ods. 3.2. tohto VZN, tvorí 
Prílohu č. 1 tohto VZN.  
 

 

Článok 4 
Vyčlenenie MZZO, na ktoré sa nevzťahuje poplatková ani oznamovacia povinnosť 

 
3.1. Poplatková ani oznamovacia povinnosť uvedená v tomto VZN sa nevzťahuje na 

prevádzkovateľov malého zdroja, ktorými sú:  
a) fyzické osoby – nepodnikatelia, pre MZZO (lokálne kúrenisko), ktoré sú 

umiestnené v rodinných domoch, bytoch, bytových domoch a v stavbách na 
individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto stavby nevyužívajú na podnikanie,  
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b) obec Vysoká nad Kysucou ,  
c) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou Vysoká nad Kysucou,  
d) zdravotnícke a školské zariadenia, 
e) sociálne, charitatívne a cirkevné organizácie. 

 
 

III. ČASŤ 

POPLATKY 
Článok 5 

Sadzba a vyrubenie poplatku 

5.1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny 
rok paušálnou sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa 
článku 3 odseku 3.2. a 3.3. tohto VZN, 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. 

5.2. Sadzobník poplatkov za MZZO tvorí Prílohu č. 2 tohto VZN.  
5.3. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za 

všetky ním prevádzkované MZZO.  
5.4. 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.  

5.5. Poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.  
5.6. Poplatok vyrubuje obec Vysoká nad Kysucou rozhodnutím.  
5.7. Na konanie vo veciach poplatku sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom 

konaní.5)  
5.8. Poplatok je prevádzkovateľ malého zdroja povinný uhradiť do 15 dní odo dňa 

právoplatnosti rozhodnutia obce Vysoká nad Kysucou.  
5.9. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce 

Vysoká nad Kysucou. 
 

 

IV.ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 6 
Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia 

6.1. Týmto VZN sa zrušuje VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi 
látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdučia na území obce Vysoká nad 
Kysucou.  

6.2. Konania začaté podľa VZN č. 1/2017 sa dokončia podľa VZN č. 1/2017. 
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6.3. Toto VZN bolo schválené obecným  zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou dňa 
31. 01. 2019 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.  

 

 

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

                                                                                     Mgr. Anton Varecha  
                                                                                         starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) § 2 písm. b) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov 

2) § 2 písm. f ) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov  
3) § 16 zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov  
4) § 6 ods.4 zákona č.401/1998 Z.t. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov  
5) zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov  
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Príloha č. 1 

OZNÁMENIE  
Údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 

20.... 
 

Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa §6 ods.4 zákona SNR 401/98 Z. z. o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov obci tieto údaje 
potrebné pre určenie výšky poplatku:  

I. Všeobecné údaje  

Adresa MZZO  
Prevádzkovateľ MZZO  
Identifikácia IČO 

Fyzická osoba 
Právnická osoba 
Bankové spojenie 

Dátum začatia prevádzky  
 

II. Údaje o malých zdrojoch  
A) Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším 

ako 0.3 MW ďalej uvádza:  
 

Typ kotla/ počet  
Príkon/výkon v KW  
Druh roštu  
Druh paliva  
Spotreba paliva  
Výška komína / výška nad 
strechou 

 

Poznámka  
 

B) Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie 
veľkých a stredných zdrojov (napr. údenie mäsa a rýb, pekárne, spracovanie obilia, 
výroba betónu a pod.) uvádza: 

Kapacita výroby (t/rok)   
Spotreba základných surovín (t/rok)   
Druh znečisťujúcich látok  
Hmotnostný tok znečisťujúcich 
látok (kg/rok) 

 

Spôsob zistenia emisií 
znečisťujúcich látok (meranie, 
bilančný výpočet)  
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C) Prevádzkovateľ skládky palív, produktov a odpadov záchytných exalátov, 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, skladovanej látky   

Množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok)   
Veľkosť manipulačnej plochy   

     
D) Chovateľ hospodárskych zvierat uvádza: 

 
Hospodárske zvieratá: Počet 
do 50  miest pre ošípané s hmotnosťou nad 30kg  
do 300  miest pre ošípané s hmotnosťou nad 30kg  
do 500  miest pre ošípané s hmotnosťou nad 30kg  
do 15  miest pre prasnice  
do 50  miest pre prasnice  
do 100 miest pre prasnice  
do 50 miest pre hovädzí dobytok- dojnice  
do 100 miest pre hovädzí dobytok- dojnice  
do 200 miest pre hovädzí dobytok- dojnice  
do 50 miest pre hovädzí dobytok- ostatný  
do 100 miest pre hovädzí dobytok- ostatný  
do 200 miest pre hovädzí dobytok- ostatný  
do 500 miest pre ovce  
do 1000 miest pre ovce  
do 2000 miest pre ovce  
do 15 miest pre kozy  
do 50 miest pre kozy  
do 100 miest pre kozy  
do 50 miest pre kone  
do 150 miest pre kone  
do 300 miest pre kone  

 
 
Oznámenie vyhotovil:                                                               Podpis:  
 
  
Telefón:  
 
Predložené dňa:  
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III.Výška poplatku (vyplní obec)  

Stacionárne zariadenie pre spaľovanie palív(A)  

Technologický zdroj(B)  

Iné zariadenia a činnosti(C) 

Hospodárske zvieratá (D) 

Poplatok spolu : 

Uložený rozhodnutím: 
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Príloha č. 2 

SADZOBNÍK  POPLATKOV  ZA MALÉ  ZDROJE ZNEČISŤOVANIA  OVZDUŠIA 

1. Palivo a energetický priemysel 
Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so 
súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW 
 

1.1 Pevné palivo – spoplatňuje sa každá spotrebovaná tona paliva (aj začatá): 
 

Druh paliva Výška poplatku za 1 t/rok Prepočítavacie 
koeficienty 

   hnedé uhlie  3,30 EUR 1m3 = 0,7t 
čierne uhlie 2,65 EUR 1m3 = 0,8t 
koks 1,30 EUR 1m3 = 0,5t 
uhoľné brikety 2,65 EUR 1m3 = 1,25t 
drevo 1,50 EUR 1m3 = 0,6t 
drevené brikety  1,50 EUR 1m3 = 0,6t 

 
1.2 Kvapalné palivo – spoplatňuje sa každá spotrebovaná tona paliva (aj začatá): 

 
Druh paliva Výška poplatku za 1t/rok 

  ľahký vykurovací olej  2,30 EUR 
nafta 1,30 EUR 

 

1.3 Plynné palivo  
 

Spotreba zemného plynu 
v m3/rok 

Výška poplatku  (€/10 000m3) 

  zemný plyn  5 EUR 
 

2. Výroba nekovových produktov 
 

Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných 
stavebných materiálov s projektovanou výrobnou 
kapacitou  menej ako 10m3/hod 

Výška poplatku  (€) 

  Paušálny poplatok  10 EUR 
 
 

3. Priemyselné spracovanie dreva- mechanické spracovanie kusového dreva  
 

Priemyselné spracovanie dreva - mechanické 
spracovanie kusového dreva a s projektovaným 
množstvom spracovaného dreva v m3/deň ( menej ako 
50m3/deň) 

Výška poplatku  (€) 
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do 4,99  15 EUR 
od 5,00 do 9,99  20 EUR 
od 10,00 do 29,99  60 EUR 
od 30,00 do 49,99  100 EUR 

 

4. Chov hospodárskych zvierat s projektovaným množstvom : 
a) menej ako 500 miest pre ošípané s hmotnosťou nad 30kg 
b) menej ako 100 miest pre prasnice 
c) menej ako 200 miest pre hovädzí dobytok- dojnice 
d) menej ako 200 miest pre hovädzí dobytok- ostatný 
e) menej ako 2000 miest pre ovce 
f) menej ako 100 miest pre kozy 
g) menej ako 300 miest pre kone 

 

Chov hospodárskych zvierat s projektovaným 
množstvom chovných miest podľa a) až g)   

Výška poplatku  (€) 

  do 50  miest pre ošípané s hmotnosťou nad 30kg 10 EUR 
do 300  miest pre ošípané s hmotnosťou nad 30kg 30 EUR 
do 500  miest pre ošípané s hmotnosťou nad 30kg 50 EUR 
do 15  miest pre prasnice 10 EUR 
do 50  miest pre prasnice 30 EUR 
do 100 miest pre prasnice 50 EUR 
do 50 miest pre hovädzí dobytok- dojnice 10 EUR 
do 100 miest pre hovädzí dobytok- dojnice 30 EUR 
do 200 miest pre hovädzí dobytok- dojnice 50 EUR 
do 50 miest pre hovädzí dobytok- ostatný 10 EUR 
do 100 miest pre hovädzí dobytok- ostatný 30 EUR 
do 200 miest pre hovädzí dobytok- ostatný 50 EUR 
do 500 miest pre ovce 10 EUR 
do 1000 miest pre ovce 30 EUR 
do 2000 miest pre ovce 50 EUR 
do 15 miest pre kozy 10 EUR 
do 50 miest pre kozy 30 EUR 
do 100 miest pre kozy 50 EUR 
do 50 miest pre kone 10 EUR 
do 150 miest pre kone 30 EUR 
do 300 miest pre kone 50 EUR 

 


