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       Obecné  zastupiteľstvo obce Zubák podľa § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 5  zákona  č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie. 

 

 (1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN): 

a) vymedzuje základné pojmy, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia na 

území obce Zubák (ďalej len obec), 

b) určuje pôsobnosť obce ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, 

c) stanovuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, 

pričom poplatková povinnosť a oznamovacia povinnosť sa vzťahuje len na právnické a fyzické osoby 

oprávnené na podnikanie,  

d) určuje zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku ochrany ovzdušia. 

 

Čl. 2 

Základné pojmy. 

   

(1) Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len malý zdroj) sú: 

a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom 

do 300 kW,  

b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia (nad 50 MW) a      

stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia (0,3 MW - 50MW),  

c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,  

d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov 

znečisťovania ovzdušia,  

e) stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných 

zdrojov znečisťovania ovzdušia, 

 

(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. 

 

(3) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo 

alebo možnosť prevádzkovať tento zdroj. 

 

(4) Pri pochybnostiach o vymedzení malého zdroja znečisťovania ovzdušia, o začlenení a jeho kategorizácii 

rozhodne OU ŽP Púchov. 

 

Čl.  3 

Povinnosti prevádzkovateľa. 

 

(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú povinní: 

a)  Podať na obec žiadosť  o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

b)  Podať na obec žiadosť na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich 

zmeny a na ich prevádzku, ak ich povolenie nepodlieha stavebnému konaniu 

c)  Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a podmienkami 

určenými obcou 

d)  Umožniť prístup zamestnancom  inšpekcie alebo obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku 

stacionárnym zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly stacionárneho zdroja  

a kontroly stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné doklady 

e)  Vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou 

f)  Viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch 
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g)  Neprekročiť tmavosť dymu  

 

 

h)  Oznámiť každoročne do 15. februára Obci Zubák 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 

ukazovateľoch palív a surovín za uplynulý rok, mieste prevádzky malého zdroja, umiestnení, type a príkone 

malého zdroja, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti 

odlučovacích zariadení.  

Tlačivo pre oznámenie je neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia.  

(1) Oznámenie o prevádzke musí byť doručené preukázateľne /priamo do podateľne prípadne doporučene/. 

a) prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť zánik alebo ukončenie resp. zmenu prevádzkovania malého 

zdroja    znečisťovania ovzdušia do 15 dní odo dňa zániku resp. zmeny Obci Zubák a zároveň oznámiť 

údaje, potrebné pre výpočet poplatku za obdobie príslušného roka, v ktorom malý zdroj prevádzkoval podľa 

prílohy tohto nariadenia. 

b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia, vypočítaný podľa oznámenia a vyrubený rozhodnutím obce    

/ďalej len poplatok/. 

(2) Povinnosti podľa odseku 1, písm.d) , f) a h) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby – 

podnikateľov. 

 

Čl. 4 

Pôsobnosť obce na úseku ochrany ovzdušia 

 

(1) Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia: 

a) sa podieľa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,  

b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,  

c) vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f),  

d) uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené Zákonom o 

ovzduší č. 137/2010 a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia, 

e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,  

f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,  

g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,  

h) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,  

i) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods.1 písm. f 

 

(2) Obec v súhlasoch podľa odseku 1 písm. c) môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov. 

 

Čl. 5 

Poplatky za znečisťovanie 

 

(1) Povinnosť platiť poplatok sa vzťahuje  na prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorí 

sú právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie na území obce, okrem fyzickej 

osoby prevádzkujúcej malý zdroj  znečisťovania ovzdušia  s tepelným výkonom do 50 kW, ak sa takýto 

zdroj pravidelne nepoužíva  pre výkon podnikateľskej činnosti ( napr. byty, rodinné domy, stavby na 

individuálnu rekreáciu a pod.).   

 

(2) Poplatok sa nebude vyrubovať prevádzkovateľom malých zdrojov v školských a predškolských 

zariadeniach, malých zdrojov, ktoré prevádzkuje obec, prevádzkovateľom malých zdrojov, ktorých hlavná 

činnosť spočíva v poskytovaní zdravotníckych, vzdelávacích služieb a služieb sociálneho a charitatívneho 

charakteru. 

 

(3) Orgánom príslušným na konanie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre prevádzkovateľov malých 

zdrojov znečisťovania je Obec Zubák.  
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Čl. 6 

Výška poplatku. 

 

(1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania na území obce Zubák, sa pre každý zdroj určuje na 

kalendárny rok paušálnou sumou na základe rozhodnutia obce, na základe údajov oznámených v súlade so 

zákonom a týmto VZN, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok, alebo k spotrebe 

palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.  

 

(2) Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania sa stanovuje na 10,00 EUR, slovom Desať 

EUR, ak v ňom za obdobie uplynulého roka spálil do: 

 

  a )  0,65 t hnedého uhlia  alebo 

  b )  1,00 t čierneho uhlia, koksu alebo  

  c )  0,75 t ťažkého vykurovacieho oleja alebo 

  d )  1,00 t ľahkého vykurovacieho oleja  alebo 

  e )  1 500 litrov nafty alebo 

  f  )  3 000 m3 zemného plynu alebo propan-butanu. 

   

(3) Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok  10,00 EUR, slovom Desať EUR a podielu skutočnej 

spotreby  k spotrebe uvedenej v odseku 2 tohto ustanovenia, najviac však do výšky 663,87 EUR, slovom 

Šesťstošesťdesiattri 87/100 EUR. 

 

(4) Výška poplatku prevádzkovateľov malých zdrojov nasledujúcich prevádzok bude vyrubená paušálnou ročne 

sumou nasledovne: 

a) spracovanie dreva s kapacitou do 20 m3/deň (píly, výroba nábytku, ...)  - 10,00 EUR, slovom Desať EUR. 

b) prevádzka so spaľovaním dreva – 1,50 EUR, slovom Jedno EUR 50/100 za každý začatý m3 dreva spáleného 

za predchádzajúci rok 

c) prevádzka so spaľovaním brikiet, biomasy  – 1,50 EUR, slovom Jedno EUR 50/100 za každú začatú tonu 

brikiet alebo biomasy spálenej za  predchádzajúci rok 

 

(5) Výška poplatku prevádzkovateľov malých  zdrojov neuvedených v odseku 2, 4 sa vyrubí za obdobie 

kalendárneho roka paušálnou sumou vo výške od 10,00 EUR do 663,87 EUR úmerne podľa množstva a 

škodlivosti vypúšťaných látok alebo spotreby množstva  látky u ktorej znečisťujúce látky vznikajú.  

 

(6) Maximálny poplatok za jeden zdroj znečisťovania ovzdušia  je 663,87 EUR. 

 

(7) Ak vypočítaný ročný poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia je nižší ako 2,00 EUR, tak sa 

nevyrubuje. 

 

Čl. 7 

Spôsob platenia poplatku. 

 

(1) Starosta obce ako správny orgán  vydá rozhodnutie o určení poplatku, v ktorom určí výšku ročného poplatku 

osobitne za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej a 

prevádzkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia. 

 

(2) Splatnosť poplatku je: 

a) do 100,00 EUR jednorazovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti vydaného rozhodnutia, 

b) od 100,00 EUR do 663,87 EUR môže prevádzkovateľ uhradiť poplatok v dvoch splátkach a to: 

do 31. marca a do 30. septembra bežného roka. 

 

(3) Ak toto nariadenie neurčuje inak, vzťahuje sa na konanie o rozhodnutí poplatku osobitný predpis /§ 18 

71/1967 o správnom poriadku/. 
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Čl. 8 

Pokuty. 

 

(1) Za nesplnenie povinnosti uvedenej v čl. 3  ods. 1, písmeno h) uloží starosta obce prevádzkovateľovi pokutu   

do výšky 663,87 EUR. 

 

(2) Za nesplnenie povinnosti zaplatenia poplatku, uvedenej v čl. 3 odsek 1 písmeno k) tohto nariadenia, je 

prevádzkovateľ povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške  0,1 % z celkovej sumy poplatku. 

 

(3) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy  obec zistila porušenie povinnosti, 

najneskôr však do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti. 

 

(4) Pokuty uložené obcou Zubák sú príjmom rozpočtu obce. 

 

Čl. 9 

Spoločné a prechodné ustanovenie 

 

(1) Zánik malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý bude správcovi poplatku oznámený v priebehu prvého 

štvrťroka príslušného kalendárneho roka, najneskôr však do 31. 3., bude orgán štátnej správy akceptovať tak, 

že za príslušný malý zdroj znečisťovania neurčí poplatok. Po tomto termíne, je prevádzkovateľ malého 

zdroja znečisťovania ovzdušia povinný zaplatiť celú čiastku poplatku, ktorá bola určená rozhodnutím pre 

príslušný kalendárny rok. 

 

(2) Poplatok platený prevádzkovateľom malého zdroja je príjmom rozpočtu obce.  

 

Čl. 10 

                                                                        Záverečné ustanovenia 

 

(1)  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. uznieslo      

      Obecné zastupiteľstvo v Zubáku  dňa 25.05.2020 uznesením č. 7/2020. 

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa : 01.07.2020.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pavol Gelo 

                                 s t a r o s t a   o b c e        



 

 

 
Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia v katastrálnom území Zubák  
pre rok ............... podľa skutočnosti v roku .............., podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
 

 
 
Prevádzkovateľ:   
 
Meno/názov: ..................................................................................................................................... 
 
Adresa/sídlo: ................................................................................................................................... 
 
IČO: ...........................................................      Tel./fax: ................................................................... 
 
Číslo účtu: ................................................       E-mail: ..................................................................... 
 

 
Údaje o zdroji znečisťovania ovzdušia: 
Adresa prevádzkovaného zdroja: ......................................................................................................... 
 
Dátum začatia prevádzky (u nových zdrojov): ...................................................................................... 
 

1. Energetické zdroje     

Príkon v kW  

Druh paliva  

Spotreba paliva/rok  

Prevádzkové hodiny/rok  

Typ zdroja  

Vek zdroja  

Poznámka: 

 
2. Zariadenia technologických výrob 

Druh výroby Množstvo spracovaného alebo spotrebovaného materiálu 

Stolárska dielňa drevná hmota (m3/deň)  

Iné:                 kg / rok  

Iné:                 kg / rok  

Poznámka: 

 
3. Skládky materiálov 

Druh skladovaného 
materiálu 

Veľkosť plochy 
skládky (m2) 

Množstvo manipulovaného materiálu 
(t/rok) 

pevné palivo    

odpad (škvára)   

stavebný materiál   

Iné:   

Poznámka: 

 
4. Stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie 

Čistiarne odpadových vôd Projektovaná kapacita (EO)  

Iné:   

Poznámka: 

 
 
 



 

 

 
 

5. Iné zariadenie: 
 

 
 
 
 
Oznámenie vyhotovil:  
 
Meno a priezvisko: ..............................................  Podpis ...................................... 
 
Telefón: ........................................................... 
 
 
 
        Pečiatka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
 

V zmysle § 7 zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov (ďalej  len zákon) týmto vyslovujem súhlas dotknutej osoby so spracúvaním 
mojich osobných údajov v takom rozsahu, v akom sú uvedené v pripojenej žiadosti, resp. 
dokumente. 
 Podľa § 10 ods. 1 písm. d 5) zákona týmto beriem na vedomie a súhlasím s tým, aby tieto 
osobné údaje boli kopírované, skenované alebo inak zaznamenávané na nosiče informácií pre 
potreby prevádzkovateľa podľa § 10 ods. 6. Zároveň prehlasujem, že pri získaní mojich osobných 
údajov ma oprávnená osoba prevádzkovateľa informačného systému informovala o všetkých 
skutočnostiach podľa § 10 zákona. Beriem na vedomie, že tento súhlas je možné odvolať len 
písomným odvolaním, ktorý dotknutá osoba doručí prevádzkovateľovi informačného systému. 

Súhlas poskytujem pre prevádzkovateľa informačného systému: Obec Zubák, Zubák 164  na 
dobu neurčitú. Po ukončení pôvodného účelu spracúvania bude prevádzkovateľ osobné údaje 
spracúvať v nevyhnutnom rozsahu v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 písm. a) zákona, alebo ich 
v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 písm. b) zákona zlikviduje, keď sa stanú nepotrebnými. 
 
 
 
 
 
      V ................................. dňa ..............................                         ............................................... 
                                                                                                                     Podpis 
 
 


