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                     OBEC Plavecký Mikuláš 
                     Obecný úrad, č. 307, 906 35  Plavecký Mikuláš 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g), § 4 ods. 3 

písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 6 ods. 

5 zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení a zákona NR 

SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 
OBCE PLAVECKÝ MIKULÁŠ 

č. 2/2014 
 

O OVZDUŠÍ A POPLATKU  ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI 

ZNEČISTENIA 

 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť obce Plavecký Mikuláš vo veci rozhodovania 

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle 

zákona č. 401/1998 Z.z. 

§ 2 
Základné pojmy 

 
1) malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia /ďalej len MZZO/ sú : 

- technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív v tepelným 
výkonom (príkonom) do 0,3 MW 

- ostatné technologické celky nepatriace do kategórie stredných a veľkých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia 

- plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia 
- skládky palív, surovín, produktov a odpadov ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných 

zdrojov znečisťovania ovzdušia 
- iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie 

 
2) prevádzkovateľov MZZO je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo reálnu 

možnosť prevádzkovať tento zdroj 



§ 3 
Poplatková povinnosť 

 
1) poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov MZZO 

(lokálne kúrenisko), ktoré sú umiestené v bytoch, obytných domoch, rodinných domoch 
a v stavbách na individuálnu rekreáciu (pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie), 
školstvo, zdravotníctvo, prevádzky obce Plavecký Mikuláš 

 
2) poplatok sa nevyrubuje ak : 

 
- MZZO prevádzkuje obec Plavecký Mikuláš 
- MZZO prevádzkuje školstvo a zdravotníctvo 
- MZZO prevádzkujú sociálne a charitatívne organizácie, ktoré o toto požiadajú a ich 

žiadosť bude obcou Plavecký Mikuláš schválená 
 

3) poplatok prevádzkovateľa  MZZO sa pre každý zdroj určuje : 
a) na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky určenej v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 

401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
b) na základe údajov oznámených podľa § 6 ods.4 a 5 zákona č. 401/1998 Z.z. 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia úmerne k množstvu a škodlivosti 
vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých 
znečisťujúce látky vznikajú 

c) ročný poplatok prevádzkovateľ MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním 
prevádzkované zdroje v obce Plavecký Mikuláš 
 

4) poplatky ( i prípadné pokuty) platené prevádzkovateľom MZZO sú príjmom rozpočtu 
obce 
 

§ 4 
Náležitosti oznámenia prevádzkovateľa MZZO 

 
1) Údaje o prevádzkovateľovi : 

 
Názov a sídlo prevádzkovateľa 
IČO prevádzkovateľa 
Názov a sídlo prevádzky 
 
Charakteristika zdroja znečisťovania 

- stacionárne spaľovanie paliva: 
umiestnenie zdroja (súčasť technológie, samostatne stojaci objekt) 
tepelný výkon (resp. príkon) zdroja 

- technológia: 
umiestnenie zdroja (samostatne stojaci objekt) 
druh výroby, činnosti 

- palivo, suroviny: 
celková spotreba 
druh a kvalitatívne ukazovatele 
počet prevádzkových hodín 
druh odlučovacieho zariadenia 
účinnosť odlučovacieho zariadenia 
 
Meno, adresa, telefón, mail zodpovedného pracovníka. 



§ 5 
Výška poplatku 

 
1) Obec Plavecký Mikuláš po preskúmaní oznámenia vydá rozhodnutie, v ktorom určí 

ročný poplatok, výšku a termíny splátok a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej 
povinnosti. Minimálny ročný poplatok je 3,00 €. 

2) Ak celková výška poplatku za kalendárny rok neprevyšuje sumu 3 €, poplatok sa 
nevyrubuje. 

3) Vypočítaný poplatok sa zaokrúhľuje na desať centov smerom nadol. 
4) Výška poplatku sa určí v zmysle prílohy č. 1 tohto VZN. 

 
 

§ 6 
Pokuty 

 
Za nesplnenie oznamovacej povinnosti a povinností určených v rozhodnutí vydanom 
obcou Plavecký Mikuláš, uloží tomuto prevádzkovateľovi malého zdroja 
znečisťovania pokutu v zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia /t.j. až do výšky 663,87 €/. 
 
 

§ 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Vo všetkých veciach, ktoré upravuje toto nariadenie rozhoduje starosta obce. 
2) Kontrolu tohto VZN vykonávajú 

- poverení zamestnanci obecného úradu 
- poslanci obecného zastupiteľstva 
- členovia komisie životného prostredia 

3) Toto VZN č. 2/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce 
Plavecký Mikuláš bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v Plaveckom Mikuláši uznesením č. ......./2014 zo dňa ........... a nadobúda 
účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 

 
 
 
 
                                                                                                               Marta Hlavatá v.r. 
                                                                                                                  starostka obce 

 
 

 
 


