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Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2012 

o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 
zdrojmi znečisťovania ovzdušia 

************************************************************************************ 
     Obecné zastupiteľstvo Obce Bernolákovo v zmysle § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení 
neskorších predpisov  a zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
predpisov a v súlade  s § 22 písm. e/ a § 27 zákona č. 137/2010 Z. z.  o ovzduší v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 
svojom zasadnutí dňa 11.12.2012 na tomto Všeobecne záväznom nariadení  o ochrane ovzdušia a poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia  /ďalej len VZN/ s účinnosťou od 1.1.2013.  
 

Čl. I. 
Účel úpravy 

 
Toto VZN upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami na 
území Obce Bernolákovo, stanovuje povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, určuje výšky 
poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia, spôsob úhrady poplatkov a pokuty za nesplnenie  povinností stanovených 
v tomto VZN.    
 

Čl. II. 
Vymedzenie základných pojmov 

 
1/ Znečisťujúca látka je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má, alebo 
môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie.                                                      

2/ Stacionárny zdroj je technologický celok, sklad alebo skládka  palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná 
plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť , ktorá 
znečisťuje  alebo môže znečisťovať ovzdušie. Stacionárne zdroje sa delia  podľa miery ich vplyvu na ovzdušie  alebo podľa 
rozsahu znečisťovania ovzdušia na veľké, stredné a malé zdroje. 
3/ Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia /ďalej len MZZO/ sú stacionárne zariadenia na spaľovanie tuhých, kvapalných alebo 
plynných palív s príkonom do 0,3 MW, ďalej ostatné technologické celky, 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 alebo stredného zdroja. 
4/ Prevádzkovateľ MZZO je  právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, alebo fyzická osoba, ktorá má právo, alebo 
možnosť prevádzkovať MZZO na území obce. 
 

Čl. III. 
Povinnosti prevádzkovateľov MZZO 

 
1/ V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než uvedené výrobcom zariadenia a určené  v súhlasnom 
vyjadrení príslušného orgánu ochrany ovzdušia. 
2/ Pri výstavbe nových zariadení, ktoré budú MZZO  alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení sa musí voliť najlepšia 
dostupná technika s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na jej obstaranie a prevádzku. 
3/  Prevádzkovateľ  MZZO je povinný požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia - obec v súvislosti s výstavbou nových 
zdrojov MZZO o vydanie súhlasu na stavbu MZZO /stavebné konanie/  a vydanie súhlasu s uvedením MZZO do prevádzky 
/kolaudačné konanie/. Tento súhlas je potrebný aj na inštaláciu  technologických celkov MZZO, ktoré nepodliehajú 
stavebnému konaniu. 
4/ Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať MZZO len na základe súhlasu vydaného obcou a v súlade s podmienkami pre 
prevádzku týchto zariadení určenými výrobcami MZZO a v súlade s podmienkami určenými obcou. 



  

5/ Umožniť pracovníkom orgánov ochrany ovzdušia, alebo týmito orgánmi povereným osobám prístup k MZZO  tak, aby bolo 
možné vykonať kontrolu MZZO, jeho prevádzky  a zistenie množstva znečisťujúcich látok . 
6/ Predkladať pracovníkom ochrany ovzdušia všetky potrebné doklady a evidencie  viažuce sa k prevádzke MZZO, viesť 
prevádzkovú evidenciu  a na požiadanie ich  predložiť a poskytovať ďalšie potrebné údaje.  
7/ Oznámiť obci  každoročne do 15. februára príslušného kalendárneho roka údaje potrebné na zistenie  množstva 
a škodlivosti znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia a údaje potrebné na určenie výšky poplatku podľa skutočnosti 
uplynulého kalendárneho roka  a to za každý samostatný MZZO osobitne. Ide najmä o údaje o druhu a spotrebe paliva 
a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, počet prevádzkových hodín, druh a účinnosť odlučujúcich zariadení.  
8/ Ohlásiť obci zánik prevádzky MZZO alebo  zmenu prevádzkovateľa MZZO v lehote do 15 dní odo dňa zániku MZZO, resp. 
odo dňa zmeny prevádzkovateľa a nahlásiť  údaje potrebné na výpočet poplatku aj za príslušné obdobie aktuálneho 
kalendárneho roka, v ktorom MZZO prevádzkoval. 
9/ Vykonať neodkladne  opatrenia na nápravu alebo odstránenie nedostatkov uložené príslušným orgánom ochrany ovzdušia.  
10/ Obmedziť alebo zastaviť  prevádzku MZZO, ak to bude prevádzkovateľovi MZZO nariadené príslušným orgánom ochrany 
ovzdušia. 
11/ Dodržiavať ďalšie ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o  ovzduší v znení neskorších predpisov a  zákona č. 401/1998 Z. 
z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.  
12/ Povinnosti prevádzkovateľa MZZO uvedené v ods. 5, 6, 7, 8 sa vzťahujú len na právnické osoby a fyzické osoby – 
podnikateľov. 

 
Čl. IV. 

Orgán ochrany ovzdušia 
 
1/ Obec ako  orgán ochrany ovzdušia kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov  MZZO. 
2/ Obec:   
a) vydáva súhlas pre nové MZZO  t.j.   súhlas pre stavby  MZZO vrátane ich zmien  
b)  súhlas  s uvedením MZZO do prevádzky vrátane ich zmien 
c) súhlas na inštaláciu technologických celkov MZZO, na ich prevádzku a zmeny, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému 
konaniu 
d) súhlas na zmeny používaných palív a surovín 
Súhlas podľa ods. 2/ písm. a), b), c) a d)  je záväzným stanoviskom. 
e) ukladá prevádzkovateľovi MZZO opatrenia na nápravu . 
f) ukladá prevádzkovateľovi MZZO pokuty za porušenie ich povinností v oblasti ochrany ovzdušia. 
g) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZZO. 
h) v súhlasoch, ktoré obec vydáva, môže určiť podmienky prevádzkovania MZZO, ktoré sú pre prevádzkovateľa MZZO 
záväzné a ich nedodržanie je dôvodom na zastavenie prevádzky MZZO a uplatnenie sankcií.  
i) je orgánom príslušným na konanie o výške poplatku za znečisťovanie  ovzdušia pre prevádzkovateľov  MZZO na území 
obce. 
 

Článok V. 
Vyrubenie a platenie poplatku 

 
1/ Obec na základe údajov oznámených prevádzkovateľom MZZO v zmysle Čl. III. ods. 7 tohto VZN vydá rozhodnutie, ktorým 
určí výšku poplatku za MZZO a ďalšie podmienky poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa MZZO. 
2/ Poplatok za prevádzku MZZO sa pre každý samostatný zdroj znečisťovania ovzdušia určuje na kalendárny rok paušálnou 
sumou do 663,87 €.  
3/ Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované samostatné MZZO 
v obci. 
4/ Poplatky za prevádzku MZZO sú príjmom obce.  
5/ Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom v peňažnom ústave na účet obecného úradu, poštovou zloženkou, alebo 
v hotovosti do pokladne obecného úradu.  
6/ Paušálne poplatky podľa jednotlivých druhov a typov MZZO sú uvedené v prílohe č. 1,  ktorá je  neoddeliteľnou súčasťou 
tohto VZN. 

 
 
 
 



  

Článok VI. 
Oslobodenie od platenia poplatkov 

 
1/ Od povinnosti platiť poplatok za prevádzku MZZO  sa oslobodzuje prevádzkovateľ MZZO, ktorý má  inštalovaný výkon nižší 
ako 50,0 kW. 
2/ Od povinnosti platiť poplatok  sa oslobodzuje prevádzkovateľ  MZZO, ktorý je vo vlastníctve, alebo v správe obce, alebo 
organizácie zriadenej obcou a prevádzkovateľ zdravotníckych a školských zariadení.   
 

Článok VII. 
Pokuty 

 
1/  Pokutu od 20 do 330 € uloží obec prevádzkovateľovi MZZO ak poruší § 16 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 137/2010 Z. z. o  
ovzduší v znení neskorších predpisov. 
2/  Pokutu od 33 do 3300 €  uloží obec  prevádzkovateľovi MZZO ak poruší § 14 ods. 2,  § 16 ods.1 písm. a), c) a f) zákona č. 
137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov  alebo  prevádzkuje stacionárny zdroj  bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 
písm. f) alebo poruší § 14 ods. 8 písm. a) tohto zákona. 
3/  Pokutu do 663,87 € obec uloží prevádzkovateľovi MZZO ak poruší   § 6 ods. 4 a ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. 
4/ Obec môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, kedy sa o porušení povinnosti prevádzkovateľa 
MZZO dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia týchto povinností. 
5/ Uložené pokuty sú príjmom obce. 
 

Článok  VIII. 
Spoločné ustanovenia 

 
1/  V prípade pochybností o vymedzení stacionárneho zdroja, o členení , o jeho kategórii a o členení zariadenia stacionárneho 
zdroja rozhoduje obvodný úrad životného prostredia. 
   

Článok IX. 
Zrušovacie ustanovenia 

 
 Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca účinnosť VZN č. 2/2000 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 
zdrojmi znečisťovania. 
 

Článok X. 
Účinnosť 

 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie s Prílohou č. 1 (tvorí súčasť VZN)  bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 
v Bernolákove dňa 11.12.2012  Uznesením č. 15/7/2012  a nadobúda  účinnosť dňa  1.1.2013. 
 
 
 
V Bernolákove, 11.12.2012 
 
 
                                                                                         Ing. Ľubomír  Poór  
                                                                                              starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Príloha  č. 1 
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia MZZO 

 
 
1. Stacionárne tepelné zdroje slúžiace na teplovodné, teplovzdušné alebo podlahové vykurovanie 
a samostatný alebo kombinovaný ohrev TÚV, vrátane zariadení na priamoohrev vzduchu t.j. 
stacionárne  a závesné kotle a infražiariče, teplovzdušné plynové ohrievače. 
Palivo: zemný plyn, propán 
                                                                                            
Inštalovaný výkon do   50 kW      -        nespoplatnený                
Inštalovaný výkon do 100 kW      -                  15 €                             
Inštalovaný výkon do 150 kW      -                  30 €                             
Inštalovaný  výkon do 200 kW     -                  45 €                             
Inštalovaný výkon do  250 kW     -                  60 €                             
2. Tepelné zdroje slúžiace na  lokálne vykurovanie, teplovodné, teplovdušné alebo podlahové 
vykurovanie , samostatný alebo kombinovaný ohrev TÚV vrátane zariadení na priamoohrev 
vzduchu, t.j. kachle, krby, grily, ohrievače vody a pod.   
Palivo: drevo, drevené pelety , koks, čierne uhlie, hnedé uhlie 
                                                                                            
Inštalovaný výkon do   50 kW       -         nespoplatnený                    
Inštalovaný výkon do 100 kW       -                22  €                              
Inštalovaný výkon do 150 kW       -                45  €                                
Inštalovaný výkon do 200 kW       -                67  €                              
Inštalovaný výkon do 250 kW       -                90  €                              
 
 
Ostatné typy a druhy MZZO neuvedené v tomto zozname  bude posudzovať orgán ochrany 
ovzdušia na základe individuálneho posúdenia a kategorizovať ho v zmysle vyhlášky MPŽPaRRSR 
č. 356/2010 Z. z.  a spoplatní takýto MZZO podľa zákona do výšky 663,87 €. 
 


