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Mesto Nemšová na základe § 6  ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon o ovzduší) a s poukazom na § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o 

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o 

poplatkoch) v znení neskorších predpisov schválilo na svojom rokovaní   

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2018 
o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Nemšová 
 

Článok 1  
Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje náležitosti oznámenia 

podľa osobitného predpisu (§6 ods.4zák.č.401/1998 Z.z.) a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku 

za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „poplatok“) 

vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“), ktorým sa 

poplatok nebude vyrubovať.   

2. Na účely tohto VZN sa rozumie: 

 a) malý stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia (§3 ods.2 písm.c) zák.č.137/2010 Z.z.), (ďalej len  

     MZZO), ktorým je :  

      1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s  

          nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, 

      2. ostatný technologický celok (§3 ods.2 písm. c) zákona č.137/2010 Z.z.), 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, a jeho prahová kapacita je menšia  

          ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom (Príloha č.2 k  
           Vyhl.MPŽPaRR SR č.356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší) 
 b) prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia (§2 písm.f) zákonač.137/2010 Z.z.)  

    právnická osoba a fyzická  osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo prevádzkovať  

    alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia. 

 

Článok 2 
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov 

 

1.Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia oznámi údaje za uplynulý rok na 

tlačive „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia 

malým zdrojom“, ktoré je prílohou č. 1 tohto nariadenia a to za každý  malý zdroj osobitne. 

2.Oznamovacia povinnosť  podľa článku 2 ods. 1 sa nevzťahuje na prevádzkovateľov malých 

zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorí používajú na vykurovanie elektrickú energiu a zemný 

plyn. 

Článok 3 
Výška poplatku a oslobodenie od poplatku 

 
1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok 

paušálnou sumou na základe oznámených údajov.  



2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním 

prevádzkované malé zdroje v meste Nemšová. 

3. Poplatok je vyrúbený rozhodnutím, ktoré podpíše primátor mesta a určí v ňom ročný poplatok 

za prevádzkovanie malého zdroja v predchádzajúcom roku.   

4. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi sú stanovené nasledovne:  

 

  Poplatok za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje spaľujúce pevné paliva za každých aj  

   začatých 10 t spotreby sa určuje vo výške: 

         a) 30 € za hnedé uhlie, lignit,  

         b) 25 € za čierne uhlie, koks, 

         c) 35 € brikety, 

         d) 20 € drevo.  

  Poplatok za malé zdroje spaľujúce kvapalné palivá za každých aj započatých 10 t ročnej   

  spotreby sa určuje vo výške:  

        a) 16,50 € za ľahký vykurovací olej,  

        b) 10 € za naftu. 

  

5. Poplatok pre ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných 

zdrojov znečisťovania, akými sú plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu 

spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, plochy pre skládky paliva, surovín, produktov a 

odpadov(drevené piliny), ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania a 

iné stavby, zariadenia a činnosti (výrobne betónových zmesí) výrazne znečisťujúce ovzdušie, 

sa určuje ročnou sadzbou nasledovne:  

Čerpacie stanice pohonných hmôt podľa projektovaného alebo  

              skutočného obratu do 49,99 m3/rok                                                      200 €/ rok 

                                             od 50 m3/rok  do 100 m3 /rok                                400 €/rok  

Čerpacie stanice LPG, paušálny poplatok                                                                     50 €/rok  

Skládky stavebného materiálu  a resp.  stavebného odpadu určených na spracovanie, 

 podľa výmery plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie 

ovzdušia                                                                         

        do 199,99 m2                                                                                                         40 €/rok 

        nad 200 m2                                                                                                            50 €/rok 

    

Priemyselná výroba betónu, malty a iných stavebných materiálov  s projektovanou výrobnou 

kapacitou do 10 m3/h 

 Pp- paušálny poplatok 50 € 

 Sp- sadzba za   každých začatý m3/h  výrobnej kapacity 

 M – množstvo hodinovej výrobnej kapacity 

 Poplatok sa vypočíta podľa vzorca: P= Pp+ (Sp x M) 

 Sp – sadzba podľa množstvo hodinovej výrobnej kapacity do 4,99 m3/h                        5 € 

 Sp – sadzba podľa množstvo hodinovej výrobnej kapacity nad 5 m3/h                         10 € 

 

Priemyselné spracovanie odpadov – drvenie  druhotnej suroviny,  plastového materiálu                                                

  Pp- paušálny poplatok 50 € 

  Sp- sadzba za   každých začatý kg/rok ročnej produkcie TZL ( tuhých znečisťujúcich látok) 

  M – množstvo celkovej ročnej produkcie TZL 

  Poplatok sa vypočíta podľa vzorca: P= Pp+ (Sp x M) 

                                                                                                   

  Sp za množstvo celkovej ročnej produkcie  TZL do 9,99 kg/ rok                               5 € 

  Sp za množstvo celkovej ročnej produkcie  TZL do 19,99 kg/ rok                           10 € 



  Sp za množstvo celkovej ročnej produkcie  TZL nad 19,99 kg/ rok                         15 € 

 

Priemyselné spracovanie dreva, projektované na kapacitu do 50m3/ spracovaného  

dreva za deň                                                                         

       do 9,99 m3/ deň                                                                                                    20 €/rok 

       nad 10 m3/ deň  do 29,99 m3/deň                                                                        40 €/rok 

       nad 30 m3/ deň  do 50 m3/deň                                                                             50 €/rok  

Autoopravovne, prevádzky povrchovej úpravy  - prestriekanie  

osobných áut ako následná povrchová úprava vozidiel s celkovou 

 spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,5 t ročne                                                  30 €/rok 

Chov hovädzieho dobytka, ošípaných, koní, hydiny,  

kožušinových zvierat  a oviec  nad 10 ks                                                                100 €/rok 

Iné neuvedené MZZO,  podľa výmery plochy, na ktorých sa vykonávajú práce,  

ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia                                                                         

       do 99,99 m2                                                                                                        20 €/rok 

       nad 100 m2                                                                                                         40 €/rok 

 

6. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorí používajú na vykurovanie 

    elektrické vykurovanie a zemný plyn, sú od poplatku za znečisťovanie ovzdušia oslobodení.  

7. Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na prevádzkovateľa malého zdroja, ktorým je:  

     a) zariadenie sociálnych služieb zriadené mestom Nemšová,  

     b) materské školy a školské zariadenia,  

     c) všetky budovy, ktoré sú majetkom mesta Nemšová alebo sú mestom Nemšová  

        a organizáciami zriadenými mestom Nemšová prevádzkované.  

8. Oslobodenie od oznamovacej a poplatkovej povinnosti sa nevzťahuje na malé zdroje  

    prevádzkované v rekreačných oblastiach.  

9. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom je príjmom rozpočtu mesta Nemšová. 

 

Článok 4 
Spoločné ustanovenia 

Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ malého zdroja povinný zaplatiť poplatok v 

pomernej výške zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie prevádzkovania malého 

zdroja v kalendárnom roku, v ktorom k zániku malého zdroja došlo.  

 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

1. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a v konaní podľa zákona o  

    ovzduší sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č. ... na zasadnutí Mestského  

    zastupiteľstva v Nemšovej dňa 19.9.2018 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho  

    vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli mesta Nemšová. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne  

    záväzného nariadenia č. 3/2017 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia  

    v meste Nemšová. 

 

 V Nemšovej, 19.9.2018. 

                                                                                      

                                                                                              

                                                                                        Ing. František Bagin    

                                                                                            primátor mesta 



Príloha č.1 k VZN č. .../2018 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

v meste Nemšová 

 

O Z N Á M E N I E 
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia na rok ........... 

Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona č. 

401/ 1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov Mestu 

Nemšová tieto údaje potrebné pre určenie výšky poplatku:  
 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

 Prevádzkovateľ zdroja: .................................................................................................. 

 Adresa prevádzkovateľa zdroja: .................................................................................... 

........................................................................................................................................  

Adresa zdroja: ............................................................................................................... 

Identifikácia (IČO): ......................................................................................................... 

Telefón/ E-mail: .............................................................................................................  

Malý zdroj, názov technológie, výroby: .......................................................................... 

........................................................................................................................................  

 

ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH  
A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 

0,3 MW ďalej uvádza:  
Typ zariadenia (zdroja, kotla): 

........................................................................................................................................  

Príkon / kW: ................................................................................................................... 

 Druh paliva:.................................................................................................................... 

Spotreba paliva za rok (m³, resp. t): ............................ Počet zariadení: ...................... 

 

B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie 
veľkých a stredných zdrojov ( napr. lakovne, autoopravovne, píly na spracovanie dreva, 

údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne, spracovanie obilia, iná výroba, z ktorej vznikajú 

znečisťujúce látky a pod.) ďalej uvádza:  

Výroba: .......................................................................................................................... 

 Druh paliva: ................................................................................................................... 

Kapacita výroby za rok (t, resp. ks): ...................... Znečisťujúca látka: ........................  

 

C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, plochy na ktorých sa 

vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iné stavby, zariadenia 
a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie (napr. manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, 

obilím, ČOV, výkrm hovädzieho dobytka a ošípaných, výkrm hydiny, silážovanie, 

senážovanie, poľné a spevnené hnojiská, sklady, skládky – nádrže močovky, iné zariadenia a 

pod.) uvádza:  

Druh vykonávanej činnosti: ............................................................................................  

Druh manipulovanej, skladovanej látky: ........................................................................ 

Množstvo manipulovanej, skladovanej látky, TZL (t/rok, kg/rok):................................ 

Veľkosť manipulačnej plochy (m³): ................................................................................ 

Oznámenie vyhotovil: .................................................................................................... 

Predložené dňa: ............................................................................................................  

Podpis / pečiatka: ......................................................................................................... 


