
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice 
č. 2/2019

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

Obec Ľubotice v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení 
neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie.

ČI. 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia

Účelom tohoto všeobecne záväzného nariadenia je upraviť náležitosti oznámenia podľa 
osobitného predpisu(1) a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia 
malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „poplatok“) vrátane vyčlenenia malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať a určiť výšku poplatku.

ČI. 2
Vymedzenie základných pojmov

Pre účely tohoto nariadenia je prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia(2) 
(ďalej len „malý zdroj“) právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, Ktorá má 
právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia na území obce Ľubotice.

ČI. 3
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

malým zdrojom

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci 
Ľubotice 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 minimálne v rozsahu uvedenom v prílohe tohoto nariadenia a to za každý malý 
zdroj osobitne. Ohlasovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov uvedených v čl. 4 bod 
2.

Čl. 4
Platenie poplatku

1. Prevádzkovateľ je povinný platiť poplatok v súlade s rozhodnutím obce Ľubotice(3)
2. Obec Ľubotice nevyrubí poplatok za malý zdroj znečisťovania, ktorého 

prevádzkovateľom je základná škola, materská škola, školské zariadenie a iné subjekty, 
ktorých zriaďovateľom je obec Ľubotice.

(1) § 6 ods. 4 zákona 6. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
(2) § 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 410/2012

Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
(3) § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov



ČI. 5
Výška poplatku

1. Poplatok sa pre každý malý zdroj určuje na kalendárny rok takto:
a) paušálne 34 € pre všetky technologické celky a procesy uvedené v prílohe č. 1 

vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o ovzduší (ďalej len „vyhláška“), okrem stacionárnych zdrojov zaradených 
do kategórie 1.1. prílohy č. 1 vyhlášky

b) paušálne 34 € pre plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať 
znečisťovanie ovzdušia, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja

c) paušálne 34 € pre stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú 
súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja

d) 0,25 €/m2 prevádzkovej plochy pre skládky palív, surovín, produktov a odpadov, 
ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja, najviac však 663,87 €.

2. Poplatok pre každý malý zdroj spaľujúci tuhé, kvapalné a plynné palivá, zaradený do 
kategórie 1.1 prílohy č. 1 vyhlášky je 34 €/rok, ak sa v ňom za obdobie uplynulého roka 
spotrebuje:

a) od 500 m3 do 10 000 m3 (4) plynného paliva (napr. zemný plyn naftový (ZPN), 
propán-bután (LPG) alebo iné plynné palivá)

b) do 0,25 t(4) čierneho uhlia, hnedého uhlia, koksu
c) do 0,5 t(4) nafty motorovej (NM) alebo ľahkého vykurovacieho oleja (LVO) alebo 

iných kvapalných ropných derivátov
d) do 2 t(4) palivového dreva, drevnej štiepky alebo drevených brikiet

3. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva ako je uvedené v ods. 2 tohoto článku sa určuje 
1,5 násobkom sumy 34 € a podielu skutočnej spotreby paliva k spotrebe uvedenej v ods. 2 
tohoto článku pre jednotlivé druhy paliva, najviac však 663,87 €.

4. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky 
ním prevádzkované malé zdroje na území obce Ľubotice.

5. Pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja je pôvodný prevádzkovateľ povinný:
a) zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia 

v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, 
v ktorom zdroj prevádzkoval, než došlo k zmene prevádzkovateľa zdroja

b) podať obci do 15 dní od vykonania zmeny prevádzkovateľa oznámenie podľa č. 3 
ods. 1 tohoto nariadenia potrebné na určenie poplatku za obdobie príslušného roka 
do vykonania zmeny prevádzkovateľa zdroja

c) oznámiť obci dátum, kedy došlo k zmene prevádzkovateľa malého zdroja, názov a 
sídlo nového prevádzkovateľa malého zdroja

6. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný:
a) zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečistenie ovzdušia 

v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečistenie ovzdušia v príslušnom roku, 
v ktorom zdroj prevádzkoval, než došlo k zániku zdroja

b) oznámiť obci zánik zdroja do 15 dní od jeho zániku, vrátane údajov podľa čl. 3 
ods. 1 tohoto nariadenia potrebných na určenie poplatku za obdobie príslušného 
roka

7. V prípade zmeny prevádzkovateľa malého zdroja alebo zániku malého zdroja sa výška 
poplatku za malé zdroje uvedené v odseku 1 tohoto článku určí ako alikvotná časť ročného

(4) alebo jej hmotnostný alebo objemový ekvivalent, prepočítaný mernou hmotnosťou alebo výhrevnosťou paliva



paušálneho poplatku prepočítaná na počet mesiacov (aj začatých), počas ktorých prevádzkovateľ 
malý zdroj prevádzkoval.

ČI. 6
Pokuty

Pri ukladaní pokút postupuje obec Ľubotice podľa osobitných právnych predpisov.(5)

ČI. 7
Záverečné ustanovenie

1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 09.04.2019 a zvesený 
dňa 03.05.2019

2. Na tomto VZN sa uznieslo a schválilo ho Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach dňa 
06.05.2019

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020
4. Dňom účinnosti tohoto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN č. 1/2010 zo dňa 

08.02.2010.

JUDr. Miroslav Makara 
starosta obce

(5) § 8 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov




