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Obecné zastupiteľstvo v Tibave uznesením č.14/2019 na svojom rokovaní dňa 14.06.2019 

podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 

ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 

predpisov ustanovuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tibava č. 1/2019 

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 

 

§ 1 

Účel a predmet 

 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje náležitosti 

oznámenia podľa osobitného predpisu1 a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku za 

znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „poplatok“) 

vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“), 

ktorým sa poplatok nebude vyrubovať, na ktoré sa nebude vzťahovať oznamovacia 

povinnosť a určuje výšku poplatku. 

 

2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

 

a) zdrojom znečisťovania ovzdušia2: 

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, zariadenie a činnosť, ktorá 

znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie; vymedzený je ako súhrn všetkých 

zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku; 

 

b) malým zdrojom3: 

ostatný    technologický    celok    obsahujúci     zariadenie    na    spaľovanie    palív 

s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, plochy, na 

ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky 

palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce 

ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová 

kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným 

predpisom4; 

 

c) prevádzkovateľom malého zdroja5: 

právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo 

prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia. 
 

 
 

1 § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. 
2 § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 
3 § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 
4 Príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva životného prostredia č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o ovzduší 
5 § 2 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 
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§ 2 

Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja 

 
1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný 

 

a) oznámiť každoročne do 15. februára obci 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 kalendárny rok (ďalej len 

„hodnotené obdobie“) na tlačive „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky 

poplatku za  znečisťovanie  ovzdušia  malým  zdrojom“,  ktorého  vzor  je  uvedený  

v prílohe, a to za každý malý zdroj osobitne, 

 

b) platiť poplatok v súlade s rozhodnutím o výške poplatku podľa § 3 tohto nariadenia, 

 

c) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s dokumentáciou 

a s podmienkami určenými výrobcami a s podmienkami určenými orgánmi ochrany 

ovzdušia a obcou Tibava, 

 

d) spaľovať iba palivá určené výrobcom zariadení, prípadne uvedené v súbore 

technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na 

zabezpečovanie prevádzky zdrojov znečisťovania, 

 

e) umožniť zamestnancom inšpekcie a obce alebo obcou poverenými osobami prístup ku 

zdroju znečisťovania za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly 

zdroja znečisťovania jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné doklady. 

 
§ 3 

Výška poplatku 

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

sumou najviac do výšky 663,87 Eur na základe údajov oznámených  podľa § 2 ods.         

1 nariadenia, a sadzbou úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich 

látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. 
 

2) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania pozostáva zo súčtu 

poplatkov za všetkým ním prevádzkované zdroje v obci.6 

3) Výška poplatku prevádzkovateľa na spaľovanie palív s tepelným výkonom nižším ako 0,3 

MW pozostáva z paušálneho poplatku vo výške 10,-  Eur  bez  ohľadu  na  spotrebu 

paliva a z poplatku vo výške 3,-Eur, ak v ňom za obdobie uplynulého kalendárneho roka 

spálil: 
 

a) do 0,75 t hnedého uhlia, 
 

b) do 1,25 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja, dreva, 
 

c) do 2,00 t ľahkého vykurovacieho oleja, 
 

 

 

6 § 3 ods. 4 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. 
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d) do 2,5 t nafty, 
 

e) do 5.000 m³ zemného plynu. 
 

4) Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva, ako je uvedené v odseku 3, pozostáva z 

paušálneho poplatku 10 Eur a násobku 3 Eur k podielu skutočnej spotreby k spotrebe 

uvedenej v odseku 3, najviac však do výšky 663,87 Eur. 
 

§ 4 

Oslobodenie od oznamovacej a poplatkovej povinnosti 

 

1) Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na: 
 

a) prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania, ktoré sú umiestnené v bytoch, 

obytných domoch, rodinných domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu, pokiaľ 

sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie; 
 

b) príspevkové a rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec; 
 

2) Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na 
 

a) objekty a budovy vo vlastníctve obce; 
 

b) malé zdroje znečisťovania, ktoré prevádzkujú sociálne, charitatívne, záujmové a 

cirkevné organizácie; 
 

c) objekty rodinných domov, ktoré sú sčasti využívané na podnikateľskú činnosť; 
 

d) malé zdroje znečisťovania ovzdušia školských a predškolských zariadení, ktorých 

zriaďovateľom je obec Tibava. 

 
§ 5 

Záverečné ustanovenia 

 
1) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 401/1998 

Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. 

 
2) Obecné zastupiteľstvo v Tibave sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 14.06.2019, 

uznesením č. 14/2019 a toto VZN nadobúda účinnosť 01.07.2019. 
 

 

 
 

Marián Čuhanič, starosta 


