
                                                    Obec Kšinná 
v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vydáva 

 

 

                               Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

               ovzdušia na území obce Kšinná a časť Závada pod Č. v. 
 

  

 

        Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kšinnej podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, zákona 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zák.   

č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto VZN, 

ktoré upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie 

a ktorí prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia, práva a povinnosti orgánov obce pri 

ochrane vonkajšieho ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami. 

 

 

Čl. II. 

Poplatková povinnosť 

 

1. Za znečisťovanie ovzdušia sú právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, 

ktoré prevádzkujú malý zdroj, povinné platiť poplatky podľa množstva a druhu 

vypúšťaných znečisťujúcich látok v zmysle sadzobníka poplatkov, ktorý je súčasťou 

nariadenia. 

2. O poplatku právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje 

malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec. 

3. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za 

všetky ním prevádzkované malé zdroje na území obce. 

4. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom obce. 

5. Poplatková a oznamovacia povinnosť sa podľa § 5 zákona č. 401/1998 Z. z. 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia nevzťahuje na malé zdroje prevádzkované 

- Obcou 

- Školským zariadením zriadeným obcou 

- Domovom dôchodcov. 

 

 

 

Čl. III. 

Výška poplatku 

 

1. Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia sa určuje paušálnou 

sumou nasledovne: 

A. Pri vykurovaní tuhým palivom (hnedé alebo čierne uhlie, drevo) a spotreba (t/rok) 

- Od 0 t                do 0,5 t ................................................... 0,- Sk 

- Od 0,6 t             do 1,0 t ................................................500,- Sk 



- Od 1,1 t             do 2,0 t ............................................ 1 000,- Sk 

- Za každých ďalších i začatých 0,5 t ............................. 500,- Sk 

 

 

B. Pri vykurovaní plynom a spotrebe (m3/rok) 

- Od 0 m3           do 5 000 m3 ........................................... 0,- Sk 

- Od 5001 m3     do 10 000 m3 ......................................500,- Sk 

- Od 10 001 m3 do 15 000 m3 ....................................1 000,- Sk 

 

C. Pri vykurovaní kvapalným palivom, pri spotrebe (l/rok) 

- Každých začatých 1 500 l ............................................500,- Sk 

 

2. Ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov: 

A. Poľnohospodárska malovýroba 

- Ročný poplatok ..........................................................1 000,- Sk 

B. Iná malovýroba a služby (napr. spracovanie dreva s projektovou kapacitou do      

20 m3 za deň) 

- Ročný poplatok ..........................................................1 000,- Sk 

 

3. V prípade zmeny prevádzkovateľa, alebo zániku zdroja a poplatku stanovenom v Čl. 

III. ods. 2 písm. A až B je poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku 

priamo úmerný do doby prevádzkovania v príslušnom roku. 

4. Ročný poplatok za každý malý zdroj sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor, 

maximálne do výšky 20 000,- Sk. 

 

 

Čl. IV. 

Pokuty 

 

1. Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a určených 

v tomto VZN, uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do výšky 20 000,- 

Sk. 

2. Pokutu od 100 Sk do 100 000 Sk uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ak 

poruší povinnosti ustanovené v § 18 ods. 2, § 20 ods. 1 písm. a), c) a e), alebo ak 

vykonáva činnosti podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší bez súhlasu obce. 

3. Pokutu od 500 Sk do 10 000 Sk uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ak 

poruší povinnosti ustanovené v § 20 ods. 1 písm. b) a d) zákona o ovzduší. 

4. Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktoré bola 

pokuta uložená podľa § 38 ods. 6 a 7 zákona o ovzduší a prevádzkovateľ nesplnil 

v lehote opatrenia na nápravu uložené obcou, obec uloží pokutu až do dvojnásobku 

hornej hranice pokút ustanovených v § 38 ods. 6 a 7 zákona o ovzduší a môže nariadiť 

obmedzenie, alebo  zastavenie prevádzky zdroja. 

5. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec o porušení povinnosti 

dozvedela, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti. 

6. Pokuty uložené obcou vo veciach ochrany ovzdušia sú príjmami obce. 

 

 

 



 

Čl. V. 

Spoločné záverečné ustanovenia 

 

 

1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kšinnej. 

2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kšinnej, dňa 03.10.2008, 

uznesením č. 7/2008. 

 

 

 

 

 

      Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa: 06.10.2008 

      Toto VZN nadobúda účinnosť dňa: 21.10.2008 

 

    

 

 

 

 

 

     V Kšinnej, dňa 03.10.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 Milan Pavle 

 starosta obce 


