
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice
č. 1/2010 z 08.02.2010

o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území 
obce a o stanovení poplatkov za znečisťovanie 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. 478/2002 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   v y d á v a    t o t o    v š e o b e c n e    z á v ä z n é 
n a r i a d e n i e.

Čl. 1
Úvodné  ustanovenia

(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje
a) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním 
znečisťujúcich  látok  ľudskou  činnosťou,  pri  obmedzovaní  príčin  a  zmierňovaní  následkov 
znečisťovania ovzdušia,
b) zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrany ovzdušia.

(2) Obec Ľubotice rozhoduje o poplatku za znečisťovania ovzdušia pre prevádzkovateľa malého 
zdroja  znečisťovania  ovzdušia  na  území  obce  v zmysle  zákona NR SR č.  478/2002 Z.  z.  o 
ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vykonáva prenesený výkon štátnej správy v 
súlade so zákonom NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých zákov v znení neskorších predpisov.

(3)  Toto  VZN upravuje určenie  výšky poplatkov za  znečisťovanie  ovzdušia  prevádzkovaním 
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia 
malými  zdrojmi  znečisťovania  ovzdušia  a  vymedzuje  malé  zdroje  znečisťovania  ovzdušia, 
ktorým sa poplatok za znečisťovanie ovzdušia nebude vyrubovať.

Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov

(1) Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sa rozumejú: 
a)  technologické  celky  obsahujúce  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 
znečisťovania ovzdušia,
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
d) skládky palív,  surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného 
zdroja znečisťovania ovzdušia,
e)  stavby,  zariadenia  a  činnosti  znečisťujúce  ovzdušie,  ak  nie  sú  súčasťou  veľkého  zdroja 
znečisťovania alebo stredného zdroja znečisťovania.



(2) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia  sa rozumie fyzická osoba alebo 
právnická osoba, ktorá má právo alebo fyzickú možnosť prevádzkovať malý zdroj znečisťovania 
ovzdušia (ďalej len “prevádzkovateľ“) na území obce.

(3) Znečisťujúcou látkou sa rozumie akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo 
nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné 
prostredie.

Čl. 3
Štátna ochrana vo veciach ochrany ovzdušia u malých zdrojov znečisťovania

(1) Štátnu správu vo veciach ochrany ovzdušia u malých zdrojov znečisťovania, lokalizovaných 
na území obce Ľubotice vykonáva starosta obce.

(2) Obec Ľubotice v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia
a) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
b) vydáva súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov, vrátane ich zmien, a 
na ich užívanie,
c) vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení 
malých zdrojov, na zmeny ich užívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
d) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu,
e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
g) vydáva súhlas na inštaláciu technologických celkom patriacich do kategórie malých zdrojov, 
na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu,
h) nariaďuje zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu.

Čl. 4
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Ľubotice sú povinní 
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade s podmienkami 
pre prevádzku týchto zariadení, ktoré určia výrobcovia alebo starosta obce Ľubotice a v súlade s 
územným plánom obce Ľubotice,
b) používať palivá určené výrobcom spaľovacieho zariadenia,
c) každoročne do 15. februára zaslať na Obecný úrad v Ľuboticiach oznámenie, v ktorom uvedú 
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,  najmä  o  druhu  a  kvalitatívnych  ukazovateľoch  palív  a  surovín,  počte 
prevádzkových hodín malého zdroja a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení,
d) každý nový malý zdroj znečisťovania ovzdušia nahlásiť na Obecnom úrade v Ľuboticiach do 
15 dní od uvedenia zdroja do prevádzky,
e) platiť ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len “poplatok“) v súlade s rozhodnutím 
vydaným Obcou Ľubotice,
f)  umožniť  zamestnancom orgánu ochrany ovzdušia  prístup k zdroju znečistenia  ovzdušia  za 
účelom kontroly a poskytnúť všetky potrebné podklady, doklady a  údaje o jeho prevádzkovaní,
g) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia,



h) oznámiť  na  Obecnom úrade  v Ľuboticiach zánik  alebo ukončenie  prevádzkovania  malého 
zdroja a to písomne do 15 dní. 

(2) Prevádzkovateľ je povinný v oznámení uviesť: 
a) označenie prevádzkovateľa, t.j. obchodné meno, sídlo, IČO,
b) označenie všetkých prevádzok – názvy a sídla (do jedného podania),
c) charakteristiku zdroja znečisťovania:

- pri stacionárnom spaľovacom zariadení druh zariadenia, tepelný príkon zdroja, druh paliva 
a jeho kvalitatívne ukazovatele, množstvo spotreby paliva,
- pri skládke odpadov a surovín druh skládky, druh skladovaného odpadu, množstvo 
uloženého odpadu za uplynulý rok, rozlohu prevádzkovej plochy,
- pri technologických celkoch druh výroby alebo činnosti, druh a spotrebu surovín, 
náterových hmôt, lepidiel, prchavých látok, druh a účinnosť odlučovacích zariadení.

Čl. 5
Poplatková povinnosť

(1)  Orgánom  príslušným  na  konanie  o  výške  poplatku  za  znečisťovanie  ovzdušia  pre 
prevádzkovateľov malých zdrojov je obec Ľubotice.

(2) Povinnosť platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia majú  právnické osoby a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce.

(3) Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, ktoré sú umiestnené v bytoch, obytných domoch, rodinných domoch a v 
stavbách na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie.

(4)  Poplatok  vyrubí  Obec Ľubotice  rozhodnutím,  v ktorom na  základe  údajov,  ktoré  oznámi 
prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia každoročne do 15. februára,  určí ročný 
poplatok  za  prevádzkovanie  malého  zdroja  v  predchádzajúcom  roku  príp.  výšku  a  termíny 
splátok  ako  i  ďalšie  podmienky  týkajúce  sa  poplatkovej  povinnosti  prevádzkovateľa  malého 
zdroja.

(4) Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výške poplatku.

(5) Pri správnom konaní sa postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších  predpisov.  Nesplnenie  povinností  podľa  zákona  o  ochrane  ovzdušia,  súvisiacich 
právnych predpisov a podľa tohoto VZN je priestupkom na úseku ochrany životného prostredia.

Čl. 6
Výška poplatku

(1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja na území Obce Ľubotice, sa pre každý malý zdroj 
určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe údajov oznámených 
podľa Čl. 4 ods. 1 písm. c) úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok 
alebo k spotrebe palív a surovín alebo prevádzkových plôch skládok, z ktorých znečisťujúce látky 



vznikajú,  ročný  poplatok  prevádzkovateľa  pozostáva  zo  súčtu  poplatkov  za  všetky  ním 
prevádzkované malé zdroje na území obce.

(2) Paušálna výška poplatku za rok:
a) stacionárne zariadenia, ktoré spaľujú:
1) zemný plyn – 30 €
2)drevo, petrolej, nafta a iné kvapalné palivá – 50 €
3) hnedé uhlie, lignit, čierne uhlie, koks – 80 €
b) zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných zdrojov 
- 30 €
c) skládky palív, surovín, produktov, odpadov a zachytených exhalátov; plochy, na ktorých sa 
vykonávajú  práce,  ktoré  môžu  spôsobovať  znečisťovanie  ovzdušia;  iné  stvaby,  zariadenia  a 
činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie – 30 €

Čl. 7
Vymedzenie zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje poplatková povinnosť

(1) Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje Obec Ľubotice.

(2) Malé zdroje znečisťovania ovzdušia zdravotníckych, predškolských a školských zariadení.

(3) Malé zdroje znečisťovania s tepelným výkonom do 50 kW, ktoré prevádzkujú fyzické osoby, 
pokiaľ nie sú pravidelne používané na výkon podnikateľskej činnosti.

Čl. 8
Sankcie

(1)  Za  nesplnenie  povinností  uvedených  v  Čl.  4  ods.  1  písm.  c)  tohto  všeobene  záväzného 
nariadenia a určených v rozhodnutí obce vydanom podľa Čl. 4 ods. 1 písm. e) tohto nariadenia 
ako aj povinností ustanovených zákonom uloží Obec Ľubotice prevádzkovateľovi malého zdroja 
pokutu až do výšky 663,87 €.

(2)  Pokutu  podľa  ods.  1  môžno  uložiť  do  jedného  roka  odo  dňa,  keď  sa  obec  o  porušení 
povinnosti dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.

(3) Pokuty uložené podľa ods. 1sú príjmom obce.

Čl. 9
Záverečné ustanovenie

(1)  Poplatky  platené  prevádzkovateľmi  malých  zdrojov  znečisťovania  ovzdušia  sú  príjmom 
rozpočtu obce.
.
(2) Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa vo veciach 
ochrany ovzdušia a poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona  NR SR č. 478/2002 Z. z. 



o  ochrane  ovzdušia  v  znení  neskorších  predpisov   a  zákona  NR  SR  č.  401/1998  Z.  z.  o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

(3)  Obecné  zastupiteľstvo  obce  Ľubotice  sa  na  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení  o 
podmienkach  prevádzkovania  malých  zdrojov  znečisťovania  ovzdušia  na  území  obce   a  o 
stanovení poplatkov za znečisťovanie ovzdušia uznieslo 8. februára 2010.

(4)  Dňom  účinnosti  tohoto  všeobecne  VZN  sa  ruší  VZN  č.  1/2009  o  podmienkach 
prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce a o stanovení poplatkov 
za znečisťovanie ovzdušia.

Čl. 10
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24.02.2010.

MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                              starosta obce


