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Obecné zastupiteľstvo v Trhovišti 
vydáva 

v súlade so zákonom NR SR č. 478/2002 o ovzduší v znení  neskorších predpisov 
a zákonom NR SR č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 
neskorších predpisov toto 
 

všeobecne záväzné nariadenie 
 

č. 2/2007 
v oblasti ochrany ovzdušia 

 
 

Čl. 1 
Predmet VZN 

 
  Toto VZN upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia územnej pôsobnosti obce Trhovište,  pôsobnosť  obce 
Trhovište pri prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia a 
poplatky za znečisťovanie ovzdušia  v územnej pôsobnosti obce Trhovište (ďalej len 
"obec").  
 

Čl.2 
Pôsobnosť obce  

 
1) Obec v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia 
 
a) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov  
b) vydáva súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov vrátane 
ich zmien a na ich užívanie  
c) vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických 
zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po 
vykonaných zmenách   
d) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu  
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)  môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov. 
j) rozhoduje o výške poplatku právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj ovzdušia (ďalej len "prevádzkovateľ malého 
zdroja"). 

Čl.3 
Vymedzenie pojmov 

1)  Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 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 (ďalej len "malý zdroj"). 
   

Čl.4 
Kategorizácia malých zdrojov v územnej pôsobnosti obce 

1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív 
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 300 kW 

2. Veľkochov hospodárskych zvierat s  počtom chovných miest: 
    - hovädzí dobytok s počtom chovných miest menej ako 200 

3. Čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov 
podľa skutočného ročného obratu v m3 menšieho než 100 m3 

 

Čl.5 
Povinnosti prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

 
(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní 
 
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s 
podmienkami určenými obcou  
b) umožniť prístup zamestnancom   obce alebo týmto orgánom povereným osobám 
ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho 
prevádzky a predkladať im potrebné podklady,  
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou    
d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať obci údaje potrebné na 
zistenie stavu ovzdušia obci.  
e) oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania 
ovzdušia skutočnosti za predchádzajúci kalendárny rok podľa prílohy č. 1 tohto VZN 
– vzťahuje sa na právnickú  osobu a fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie. 

 
 

Čl.6 
Poplatková povinnosť a platenie poplatkov 

 
1) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len "poplatok") platia právnické osoby a 
fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú  malé zdroje 
znečisťovania ovzdušia. 

 
Čl.7 

Výpočet poplatku 
 

(1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny 
rok paušálnou sumou do výšky 20 000 Sk na základe oznámených údajov  a úmerne 
k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a 
surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. 



 
(2) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za 
všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci. 
 
(3) Výška poplatkov v Sk: 
     1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív 
         podľa množstva spotreby palív 
 
     a) Zemný plyn   

1- 2500  m3   200,- Sk 
                                 2501-5000 m3                  400,- Sk 
                                 5001-10000 m3  750,- Sk  
                                 10001-15000 m3            1000,- Sk 
                                 15001-25000 m3             2000,- Sk 
      25001 m3 a vyššie           3000,- Sk   
 
   b) Hnedé a čierne uhlie        

0,1- 2,5 t   500,- Sk 
   2,5- 5 t           1000,- Sk 
   5- 7,5 t                     2000,- Sk 
                                7,5 t a vyššie                     3000,- Sk 
 
   c) Drevo a drevné palivo určené na vykurovanie 
   0,1-10 m3   300,- Sk 
   10,1-20 m3   600,- Sk 
   20,1-30 m3   900,- Sk 
   30,1-40 m3           1200,- Sk 
   40,1 m3 a vyššie              2500,- Sk 
 
   2. veľkochov hospodárskych zvierat podľa počtu chovných miest  
 
   a) Hovädzí dobytok 
                              1-75 ks   500,- Sk    
   76-150 ks          1.000,- Sk 
   151-199 ks          1.500,- Sk 
 
  3. čerpacie stanice pohonných látok podľa skutočného ročného obratu v m3 
 
  a) nafta   1-100 m3   300,- Sk 
  
 
 

Čl.8 
Oslobodenie od poplatkov 

 
(1) Od poplatkov podľa tohto VZN sú oslobodené  
(a) malé zdroje patriace do správy majetku obce  
(b) školy a školské zariadenie 
(c) kostoly a obdobné cirkevné  zariadenia 



 
(2) Oslobodením od poplatku nezaniká oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa 
malého zdroja znečisťovania ovzdušia. 
 

Čl.9 
Oprávnenia obce  

 
(1) Prevádzkovateľovi malého zdroja, ktorý si neplní povinnosti ustanovené týmto 
VZN upravujúcim ochranu ovzdušia a poplatky s tým spojené, obec uloží opatrenia 
na nápravu. 
 
 

Čl. 10 
Pokuty 

 
(1) Za nesplnenie povinnosti (oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý 
malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu paliva a surovín podľa prílohy 1. tohto 
VZN) môže obec uložiť prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu až do výšky 
20.000,- Sk. 
 

Čl.11 
Konanie 

 
(1) Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahujú 
všeobecné predpisy o správnom konaní (§ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších  predpisov) 
(2) Na konanie vo veciach vydania súhlasu na povolenie stavieb malých zdrojov 
vrátane ich zmien a na ich užívanie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom 
konaní. 
 
      Čl.12 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Toto VZN bolo schválené dňa13. 12. 2007 Obecným zastupiteľstvom v Trhovišti. 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia VZN na úradnej tabuli. 
(3) Toto VZN ruší doteraz platné VZN zo dňa 31. 3. 2000 o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                               Príloha č. 1 

OZNÁMENIE 
ÚDAJOV  POTREBNÝCH  PRE URČENIE VÝŠKY  POPLATKU 

ZA  ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA ZA ROK ................ 
_________________________________________________________________________ 

 
Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje  podľa čl. 5 ods. 3 VZN č. ..../2007 Obce Trhovište o ovzduší 
a poplatkoch za znečistenie ovzdušia v katastrálnom území  obce Trhovište. 
 
Všeobecné údaje 

adresa malého zdroja   
prevádzkovateľ malého zdroja   
adresa prevádzkovateľa zdroja   
identifikácia (IČO)   

názov technológie malého 
zdroja, špecif. výroby   

 
Údaje o malých zdrojoch 
 
(a) topné telesá   

typ topného telesa   
výkon v kW   
príkon v kW   
Palivo   
počet kusov top.telesa   
spotreba paliva za rok   

Poznámka   
(b)chov hovädzieho dobytka 

označenie prevádzky počet  miest na ustajnenie  

    
    
    
    
    
    

    
(c) nádrže na PHM  

  objem nádrží v m3 ročný obrat PHM v m3 
1.     
2.     

3.     
 
Oznámenie vyhotovil:      Podpis a pečiatka: 
 
Za správnosť zodpovedá: 



 
Predložené dňa: 


