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V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E 

Obce Kamenec pod Vtáčnikom 3/2015 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce 

 

 
 
 Obec Kamenec pod Vtáčnikom V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ust. § 2 ods. 2 a § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998 Z. z. 
v znení neskorších predpisov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
    
         vydáva VZN č.3/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
     na území obce Kamenec pod Vtáčnikom  
 

                Článok I. 
 

Ods. 1 
 

Úvodné ustanovenie 
 Účelom tohto VZN je určenie podmienok spoplatnenia prevádzkovateľov malých zdrojov 
znečistenia ovzdušia na území obce. 
 

Ods. 2  
  Poplatok podľa tohto VZN platia právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú malé zdroje 
znečistenia  malý zdroj -  ktorým je ostatný technologický celok, 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. 

               Článok II. 
 

Ods. 3 
 

     Poplatková povinnosť  
 Poplatky platia právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania 
ovzdušia na podnikateľskú činnosť. 
  

Ods. 4 
 

Oznámenie údajov a spôsob platenia poplatkov 
 1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou 
osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný každoročne do 15. Februára oznámiť Obci Kamenec 
pod Vtáčnikom, správcovi daní a poplatkov, údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťanej látky a o 
veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku. Za nesplnenie uvedenej povinnosti obec môže 
uložiť prevádzkovateľovi malého zdroja znečistenia pokutu do 663,87 €. 
 2. Obec Kamenec pod Vtáčnikom preskúma údaje uvedené v oznámení a vydá rozhodnutie 
o určení poplatku, v ktorom určí najmä výšku ročného poplatku a ďalšie iné podmienky týkajúce sa 
poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa. 
 3. Ak celková vypočítaná výška poplatku za kalendárny rok nepresiahne sumu 3,- €, poplatok 
sa nevyrubí.      
 

Ods. 5 
 

Výška poplatku 
 
 1. O výške poplatku právnickej a lebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje malý zdroj 
znečisťovania ovzdušia, rozhoduje Obec Kamenec pod Vtáčnikom.  
 2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky 
ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce. 



 3. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa určuje ročnou paušálnou sumou do výšky 
663,87 € úmerne podľa jeho veľkosti a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok alebo spotreby 
množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú. 
 4. Pre 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 zdroja alebo stredného zdroja sú 
poplatky nasledovné: 
a) poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom spaľujúcim pevné palivo: 
    - spoplatňuje sa každá spotrebovaná aj začatá tona paliva sumou 3,30 €/t 
b) poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom spaľujúcim kvapalné palivo: 
    - ľahký vykurovací olej 1,70 €/t 
    - nafta 3,30 €/t 
c) poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom spaľujúcim plynné palivo: 
    - zemný plyn 0,17 €/t 
 5. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č. 401/1998 Z.z. 
sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak citovaný zákon v znení neskorších predpisov 
neustanovuje inak.     
    
 

Ods. 6 
 

Kritéria pre výpočet výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia 
  

Kritériom pre výpočet výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia je množstvo a druh spotrebovaných 
látok, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. 

 
      Ods. 7  
 
   Vymedzené zdroje na ktoré sa nevzťahuje poplatková povinnosť 
  
 1. Malé zdroje znečisťovania ktoré prevádzkuje obec 
 2. Malé zdroje znečisťovania škôl a školských zariadení 
 3. Sociálne a charitatívne organizácie, ktoré požiadajú o vymedzenie malých zdrojov 
znečistenia a ich žiadosť bude schválená obcou 
 4. Malé zdroje znečistenia, ktoré prevádzkujú fyzické osoby, ak sa tieto zdroje nepoužívajú na 
podnikateľskú činnosť. 
 
      Ods. 8 
 
 Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania sú príjmom rozpočtu obce. 
 
      Ods. 9 
 
  Kontrolu plnenia tohto VZN vykonáva zamestnanec Obce Kamenec pod Vtáčnikom 
a poslanci obecného zastupiteľstva Obce Kamenec pod Vtáčnikom.  
 
                Článok III.   
 
                Ods. 10 
 
    Spoločné a záverečné ustanovenia 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia na území obce 
bolo prerokované a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom dňa 
25.06.2015, uznesením č. 45/2015. Predmetné VZN nadobúda účinnosť dňom 13.07.2015 a následne 
nahradzuje VZN č. 3/2015 zo dňa 25.02.2015. 
 
 
 
         Ing. Dušan Ďuriš   
           starosta obce 


