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Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom sa podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č.  478/2002 Z. z. 
o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a s § 6 ods. 5 zákona č. 
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia uznáša na tomto všeobecne záväznom 
nariadení o  poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia. 
 
 

§ 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") upravuje podrobnosti vo veciach poplatku 
prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“) vrátane vyčlenenia 
malých zdrojov, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať a taktiež upravuje náležitosti oznámenia 
podľa §6 odseku 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 

 
 

§ 2 
ZÁKLADNÉ POJMY 

 
1. Vonkajším ovzduším sa rozumie okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných 

priestoroch ( ďalej len "ovzdušie" ). 
2. 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 okrem látok, ktorých uvádzanie do životného prostredia je upravené osobitnými 
predpismi. Zoznam znečisťujúcich látok vymedzuje Vyhláška Ministerstva Životného 
prostredia Slovenskej Republiky1. 

3. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo fyzická 
osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať malý zdroj znečisťovania ovzdušia ( ďalej 
len "malý zdroj " ). 

4. Emisiou  sa rozumie každé priame alebo nepriame vypustenie znečisťujúcej látky do ovzdušia. 
5. Malým zdrojom sú ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a 

stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať 
znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a 
činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.2 

6. Oznamovacia povinnosť znamená, že prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť 
každoročne do 15. februára Mestu Žiar nad Hronom za každý malý zdroj 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, počte prevádzkových hodín malého zdroja a o 
druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. 

7. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia ( ďalej len " poplatok " ) platia právnické osoby a fyzické 
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje v meste Žiar nad Hronom, 
a ktorým bol rozhodnutím Mesta Žiar nad Hronom vyrubený poplatok na základe oznamovacej 
povinnosti. 

                                                           
1 Vyhláška č. 338/2009 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 
2 Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za   znečisťovanie 
ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) 



8. Poplatník je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje 
malý zdroj v meste Žiar nad Hronom, a ktorej bol rozhodnutím Mesta Žiar nad Hronom 
vyrubený poplatok na základe oznamovacej povinnosti. 

 
§ 3 

POPLATKOVÁ POVINNOS Ť  
 

 
1. Poplatok je poplatník povinný zaplatiť do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 

Mesta Žiar nad Hronom o určení ročného poplatku. 
2. Pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja alebo jeho zániku je pôvodný prevádzkovateľ 

povinný nahlásiť do 15 dní tieto zmeny na  Mestský úrad v Žiari nad Hronom. 
3. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku určeného 

v predchádzajúcom roku aj poplatok v príslušnom roku až do termínu zániku malého zdroja. 
Poplatok bude stanovený alikvotnou sumou podľa dĺžky prevádzky v príslušnom roku. 

4. Náležitosti oznámenia sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou VZN 
č.7/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia. 

 
§ 4 

VÝŠKA POPLATKU 
  
  1. Výška poplatku za malé zdroje znečisťovania ovzdušia je nasledovná: 
 

I.  Stacionárne zariadenia na spaľovanie palív: 
 

   pri spaľovaní palív v stacionárnych zariadeniach s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným 
príkonom do 0,3 MW sumou 20 € , ak v ňom  za uplynulé obdobie spáli do : 

 
a) 1 tony/rok........... hnedého uhlia, čierneho uhlia, koks, brikety, lignit 
b) 1,5 tony/rok ....... vykurovacieho oleja, 
c) 5 ton/rok ............ nafty, 
d) 15.000 m3/rok... .zemného plynu, 
e) 15 ton/rok......... .dreva. 

 
 Výška poplatku pri vyššej spotrebe ako je uvedené v tomto bode  je určená ako cena získaná 

vynásobením ceny za  1t/resp. 1 m³, získanej  zo základnej sadzby,  vynásobená skutočným 
spáleným množstvom, najviac do výšky 663,87 €. 
 

II.  Technologické zdroje: 
 
výška poplatku prevádzkovateľov malých zdrojov nasledujúcich prevádzok bude  vyrubená ročne 
paušálnou sumou: 
 
a) priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovou výrobnou 

kapacitou do 10 m³/h.....................................................................................100 € 
b) spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel podľa projektovanej 

spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok do 0,6 t/rok...................................................30 € 



c) čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) 
a stlačeného zemného plynu naftového (CNG) podľa projektovaného alebo skutočného ročného 
obratu do 100 m³/rok .......................................................................................100 € 

d) čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia do 5000 ekvivalentných 
obyvateľov.......................................................................................................................30 € 

e) centrálne čistiarne priemyselných podnikov s projektovanou kapacitou čistenia do 2000 
ekvivalentných obyvateľov.............................................................................................30 € 

f) zariadenia na výrobu kompostu s projektovaným výkonom spracovaného odpadu 
     1 tona/rok..........................................................................................................................30 € 
g) následná povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla 
      1tona/rok..........................................................................................................................30 € 
h) priemyselné spracovanie dreva........................................................................................30 € 
 

III.  Skládky: 
• skládka palív, sypkého materiálu..........................................................................0,03 €/t 
• skládka odpadov...............................................................................................0,03 €/10t 

 
IV.  Výška poplatku sa pre ostatné malé zdroje určí paušálne vo výške 30 €. 

 
2.Poplatok sa nebude vyrubovať: 

a) zdravotníckym a školským zariadeniam, 
b) nadáciám a neziskovým organizáciám,  
c) malým zdrojom prevádzkovaným mestom Žiar nad Hronom 

 
 § 5 

  ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 
 
1. Týmto všeobecne záväzným  nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti, vyplývajúce 

z osobitných právnych predpisov3.  
2. Účinnosťou tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žiar nad Hronom 
č.3/2002 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad 
Hronom č. 92/2002  zo dňa: 14. novembra 2002. 

3. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom uznesením číslo 94/2009, 
zo dňa  15. 10. 2009 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010. 

 
V Žiari nad Hronom,  dňa 15.10.2009 

 
                                                                                     Mgr.  Ivan   Č E R N A J 
                                                                                           primátor mesta, v.r. 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Napr. zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za    
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), Vyhláška č. 338/2009 Z. z. ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
v znení neskorších predpisov 
 
 



 
  Príloha č. 1 
 

O Z N Á M E N I E 
 
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok ............... 
 
 Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  v znení ďalších predpisov Mestu Žiar nad Hronom tieto 
údaje potrebné pre určenie výšky poplatku : 
 

a) Všeobecné údaje 
 
Adresa zdroja : ............................................................................................................ 
Prevádzkovateľ zdroja (adresa) : .................................................................................... 
Bankové spojenie :   ............................................... 
Dátum zahájenie prevádzky :  .................................................................................... 
 
Malý zdroj – názov technológie, výroby : 
 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
  

b) Údaje o malých zdrojoch 
 
Množstvo znečisťujúcej látky : .................................................................................... 
( napr. množstvo prečerpaných PHM, množ. použitých lakov a riedidiel, množ. uloženého odpadu, 
skládka palív a pod. ) 
Množstvo spáleného paliva :  ................................................................................... 
( plyn, drevo, čierne uhlie, koks, hnedé uhlie, brikety, lignit vykurovací olej, nafta ) 
 
 
Oznámenie vyhotovil : 
 
Za správnosť zodpovedá : 
 
         .......................................... 
                podpis a pečiatka 
 


