
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Iňa č. 2/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
malým zdrojom

Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 02.09.2019
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 02.09.2019
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 02.09.2019
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 13.09.2019
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené
dňa:- nebolo pripomienkované
Pripomienky zasielať:
- písomne na adresu: Obec Iňa, Obecný úrad, Iňa č. 27-93535
- elektronicky na adresu: obecina@wan1.sk

Schválené všeobecne záväzné nariadenie obce Iňa
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Ini dňa: 7.09.2019
Uznesenie OZ Iňa číslo:       9/9-2019 zo dňa 17.09.2019                                 
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 18.09.2019
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2020

Čl. I.
Preambula

1. Obecné zastupiteľstvo v Ini , v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 ods. 2 a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné 
nariadene Obce Iňa č. 2/2019 o  poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom (ďalej len “VZN”).

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje práva a povinnosti orgánov Obce Iňa(ďalej len “obec”), 
vymedzuje pojmy, povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré prevádzkujú 
malé zdroje znečisťovania ovzdušia, pri ochrane vonkajšieho ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, na 
území a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. 

Čl. II.
Výklad pojmov

1. Ovzduším sa rozumie okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch podľa 
Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko, do ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup.

2. 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, okrem látky, ktorej 
vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom.

3. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sa rozumie ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa 
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a 
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odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo 
stredného zdroja. 

4. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj 
znečisťovania ovzdušia.

Čl. III.
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

1. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný:
a. oznámiť každoročne do 15. februára mestu 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,

b. platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) v súlade s rozhodnutím vydaným 
mestom, 

c. oznámiť zánik malého zdroja mestu do 15 dní od zániku malého zdroja a zároveň zaplatiť 
alikvotnú čiastku za obdobie roka v ktorom bol malý zdroj prevádzkovaný.

2. Prílohou tohto VZN je formulár Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

Čl. IV.
Vylúčenie poplatkovej a oznamovacej povinnosti

1. Poplatková ani oznamovacia povinnosť uvedená v tomto VZN sa nevzťahuje na prevádzkovateľov malého 
zdroja, ktorými sú:

a. fyzické osoby – nepodnikatelia, v prípade malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré sú 
umiestnené v rodinných domoch, bytoch, bytových domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu, 
pokiaľ sa tieto stavby nevyužívajú na podnikanie,

b. malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje obec, 
c. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
d. obchodné spoločnosti založené obcou,
e. malé zdroje znečisťovania ovzdušia sociálnych a charitatívnych organizácií.

Čl. V.
Výška a spôsob platenia poplatku

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 III. tohto VZN, úmerne k množstvu a 
škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe paliva a surovín, z ktorých znečisťujúce látky 
vznikajú, a to v zmysle sadzobníka poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

2. Sadzobník poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.

3. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním 
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

4. Pri zániku malého zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja povinný uhradiť 
poplatok v pomernej výške zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie prevádzkovania malého 
zdroja znečisťovania ovzdušia v kalendárnom roku, v ktorom došlo k jeho zániku.

5. Poplatok vyrubuje obec rozhodnutím. Obecný úrad preskúma údaje obsiahnuté v oznámení a starosta obce 
vydá rozhodnutie o určení poplatku. 
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6. Poplatok je splatný do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o výške poplatku. 

7. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú príjmom rozpočtu obce. 

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb vyplývajúce z iných 
právnych predpisov.

2. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom 
konaní, ak zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia neustanovuje inak.

3. Použitie poplatku je účelovo viazané na ochranu životného prostredia obce a na zabezpečenie výkonu úloh 
štátnej správy ochrany ovzdušia prenesených na obec. 

4. Toto VZN bolo schválené uznesením ObZ č.9/9-2019 zo dňa 17.09.2019 a účinnosť nadobúda dňa1.1.2020

5. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č1/2018 o ochrane ovzdušia a o 
poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Iňa zo dňa 4.12.2017

…………………………
       starosta obce
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Prílohač.1kVZNč..../....

OZNÁMENIE
ÚDAJOV POTREBNÝCH PRE URČENIE VÝŠKY POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE 

OVZDUŠIA  ZA ROK  20...
(podľa skutočnosti predchádzajúceho roku)

Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia oznamuje podľa § 6, ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia tieto údaje potrebné pre určenie výšky poplatku každoročne do 15.2.:

A. Všeobecné údaje

1.  Názov a sídlo organizácie (právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie):
2.  Identifikácia (IČO):
3.  Zoznam všetkých prevádzok na území mesta, ktoré prevádzkujete:

-    názov:
-    sídlo:

-    druh činnosti:
-    spôsob vykurovania(elektrické, plyn, tuhé palivo....):
-    doba prevádzky počas dňa, resp. roka (h/deň, dni/rok):

B. Údaje o zdroji znečisťovania ovzdušia:

I. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3
MW uvádza:

1.  Typ kotla:
2.  Príkon kotla(MW):
3.  Druh paliva:
4.  Spotreba paliva:
5.  Výška komína:

II. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a zachytených exhalátov, plôch, na 
ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia a iných stavieb, 
zariadení a činností výrazne  znečisťujúcich ovzdušie (napr. manipulácia s uhlím, obilím, 
sypkými materiálmi a pod.) uvádza:

1.  Druh vykonávanej činnosti:
2.  Druh manipulovanej, skladovanej látky:
3.  Množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok):
4.  Veľkosť manipulačnej plochy:

Oznámenie vyhotovil:                                                                               Podpis: 
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Za správnosť zodpovedá:                                                                        Podpis:

Telefón:

Príloha č. 2 k VZN č..../20....

Sadzby pre prevádzkovateľov malých zdrojov podľa množstva a druhu spotrebovaného paliva na 
území obce .....sú stanovené nasledovne:

a) tuhé palivo (koks, uhlie atď.)

do 10 t 80 €
do 15 t 160 €
do 20 t 220 €
do 25 t 270 €
do 30 t 340 €
do 35 t 400 €
nad 35 t 498 €

b) kvapalné palivo (nafta, olej na vykurovanie atď.)

do 0,5 t 45 €
do 1,0 t 80 €
do 1,5 t 150 €
nad 1,5 t 200 €

c) kvapalné látky podľa množstva zmanipulovaných pohonných hmôt (benzín, nafta a pod.)

do 1000 m3                 35 €
do 1500 m3 70 €
do 2000 m3 140 €
nad 2000 m3 200 €

d) zemný plyn

do 5000 m3 33 €
od 5000 m3do 10000 m3   66 €
od 10000 m3 do 20000 m3   116 €
nad 20000 m3    166 €

Výška poplatku za samostatné skládky palív a sypkých stavebných hmôt:
Druhskladovanéhomateriálu:

Plocha skládky v m2 Tuhé palivo okrem dreva Stavebný materiál
1,0–100 50 € 30 €
101- 250 100 € 60 €
251- 500 150 € 90 €
501 a viac 200 € 120 €

Výška poplatku pre iné technologické celky sa určí podľa § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov, pre každý prípad osobitne.
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