
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Senohrad č. 6/2014 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

 

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí dňa 23.10.2014 uznieslo podľa §6 ods. 1 
písm. g zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a v súlade s ustanoveniami  zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a v súlade §34 zákona 
č.478/2002Z.z. o ochrane ovzdušia, na tomto VZN 
 

Čl. 1 
Poplatková povinnosť 

1. Poplatok podľa tohto nariadenia platia právnické osoby, ktoré na území obce 
SENOHRAD a okolie prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia. Obec rozhoduje 
o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje malý zdroj 
znečisťovania ovzdušia (ďalej len prevádzkovateľ malého zdroja)  
 

 
Čl. 2 

Sadzba poplatku 
1. Poplatok uhrádza prevádzkovateľ malého zdroja, nespadajúceho do kategórie veľkých 
a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorými sú: 
skládky TKO, skládky palív, čerpacích staníc PH, chemických skladov, dielní 
a veľkokapacitných garáží, technologické výrobne, výrobne a prevádzky s určením 
hygienickým pásmom ochrany, poľnohospodárske výrobne 
 
2.  Poplatková povinnosť prevádzkovateľa malého zdroja, ktoré majú tepelný výkon do 
0,3 MW sa určuje ročnou paušálnou sumou nasledovne: 
a) do 0,03MW (30KW)     82,98 EUR 
b) od 0,03 do 0,1 MW     99,58 EUR 
c) od 0,1 do 0,3 MW     331,93 EUR 

Čl. 3 
Oznamovanie údajov a spôsob platenia poplatku 

1. Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou 
oprávnenou na podnikanie je povinný oznámiť každoročné do 15. februára na Obecný 
úrad v Senohrade údaje potrebné na zisťovanie veľkosti zdroja prevádzkovaného 
a škodlivosti vypúšťanej a znečisťujúcej látky do ovzdušia v uplynulom roku.  
 
2. Poplatok môže byť maximálne 663,87 EUR ročné, v polročných splátkach vo výške 
jednej polovice ročného poplatku. 
 
3. Obec vyrubuje poplatok platobným výmerom. 

Čl. 4  
Zdroje nepodliehajúce poplatkovej povinnosti 

 Od poplatku za znečistenie ovzdušia sú oslobodené: 
 
a) malé zdroje znečisťovania, ktoré majú tepelný výkon do 50kW (0,05MW) a nie sú 
využívané na podnikateľské činnosti ( rodinné domy, rekreačné domy) 



b) malé zdroje znečisťovania, ktoré majú tepelný výkon do 0,3MW, a ktorých 
prevádzkovateľom je obec 
 
 

Čl. 5 
Povinnosti prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania 

 
Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní: 
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s podmienkami 
pre prevádzku týchto zariadení, ktoré určia výrobcovia alebo orgány ovzdušia a obec 
b) umožniť pracovníkom orgánov ochrany ovzdušia a obce alebo týmito orgánmi 
povereným osobám prístup ku zdrojom znečisťovania za účelom zistenia množstva 
znečisťujúcich látok a kontroly zdroja znečisťovania a jeho prevádzky 
Viď osobitné predpisy. 
 

Čl. 6  
Pokuta 

1. Za nesplnenie povinností uvedených v článku 3 odsek 1,2 uloží obec 
prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 33,19 EUR do 663,87€. 
2. Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do 1 roka odo dňa kedy sa obec o porušení 
povinnosti dozvedela, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti. 
 

Čl. 7 
Použitie príjmov z poplatkov 

Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov sú príjmom rozpočtu obce a sú 
účelovo viazané na obnovu životného prostredia obce.  

 
Čl. 8 

Prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia 
1. Ak toto nariadenie neustanovuje inak vzťahujú sa na konanie o poplatkoch všeobecné 
predpisy o správnom konaní. 
 
2. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku 
určeného podľa skutočností uplynulého roka aj poplatok za alikvótne obdobie, než došlo 
k zániku zdroja. Za týmto účelom oznámi zánik zdroja do 15 dní obci. 
 
3. Všeobecne záväzné nariadenie je každému prístupné na Obecnom úrade v Senohrade. 
 
4. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Senohrad č 18/2008. 
 
5. Obecné zastupiteľstvo v Senohrade sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 
zasadnutí dňa 23.10.2014 uznesením č. 8/2014 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 
01.01.2015. 
 
  Mgr. Oľga Bartková       
Vyvesené dňa:    27.10.2014                                                 starostka obce 
Zvesené dňa:    18.11.2014 


