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Obecné  zastupiteľstvo  v Perneku,  na  základe  § 6  zákona  č.  369/1990  Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva toto  

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Obce PERNEK o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi  
 

 

 

§ 1 
Základné ustanovenia 

 

Toto záväzné nariadenie v súlade s § 6 ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov upravuje podrobnosti pri uplatnení zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania (ďalej len „zákon“) v katastrálnom 

území obce Pernek (ďalej len „územie obce“). 
 

§ 2  
Účel nariadenia 

 
Nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických osôb prevádzkujúcich malé zdroje znečistenia 

ovzdušia a fyzických osôb prevádzkujúcich malé zdroje znečistenia ovzdušia pre účely podnikania v  

území obce pri ochrane ovzdušia znečisťujúcimi látkami, spôsobené ľudskou činnosťou. 

 

§ 3 
Pojmy 

 

Malým zdrojom znečistenia sú technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie 

palív s tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW, zariadenia technologických procesov nespadajúcich do 

kategórie veľkých a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sú vykonávané práce, ktoré môžu 

spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov, odpadov, zachytených 

exhalátov, stavby, zariadenia a činností výrazne znečisťujúce ovzdušie v zmysle zákona. 

 
§ 4 

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
 

Prevádzkovateľom malého zdroja znečistenia ovzdušia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má 

právo má oprávnenie na podnikanie a prevádzkuje tento zdroj na území obce. 

 

§ 5  
Povinnosti prevádzkovateľa 

 
1. Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s podmienkami pre prevádzku týchto 

zariadení, ktoré stanoví výrobca alebo orgány ochrany ovzdušia, pokiaľ sprísnil podmienky 

stanovené pre prevádzku týchto zariadení výrobcami. 
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2. Umožniť starostom obce poverenej osobe kontrolu malého zdroja a poskytnúť všetky potrebné 

údaje o jeho prevádzkovaní. 

3. Plniť pokyny orgánov ochrany ovzdušia k zjednaniu nápravy. 

4. Oznámiť každoročne do 15. februára obci údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťanej 

znečisťujúcej látky a o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku. 

5. Zaplatiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia, ktorý je príjmom do rozpočtu obce a jeho použitie je 

účelovo viazané na ochranu životného prostredia obce Pernek a na zabezpečenie výkonu štátnej 

správy ochrany ovzdušia obce. 

6. Oznámiť písomne Obci Pernek zánik alebo ukončenie prevádzkovania malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia do 15 dní od jeho zániku alebo ukončenia prevádzkovania a pri zmene prevádzkovateľa 

zdroja  oznámiť názov nového prevádzkovateľa zdroja. Zároveň je povinný oznámiť údaje za 

obdobie roka, v ktorom zdroj prevádzkoval, než došlo k zániku alebo zmene prevádzkovateľa 

zdroja. 

 

Povinnosť zaplatiť poplatok sa nevzťahuje na: 

a) fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje znečistenia s tepelným výkonom nižším ako 49 kW, 

pokiaľ takýto zdroj je pravidelne využívaný na výkon podnikateľskej činnosti, 

b) prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania (lokálne kúreniská), ktoré sú umiestnené v 

bytoch, v obytných domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu, 

c) príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je Obec Pernek, a ktoré nevykonávajú 

podnikateľskú činnosť, ako aj objekty obce, v ktorých sa takáto činnosť nevykonáva. 

 

§ 6  
Výška poplatku 

 
1. Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív s tepelným výkonom nižším ako 

0,3 MW je 300,- Sk, ak v ňom za obdobie uplynulého roka spálil: 

a) do 1,0 t hnedého uhlia a ďalšie tuhé palivo (koks, uhoľný prach, kal.) 

b) do 2,0 t čierneho uhlia, koksu a ťažkého vykurovacieho oleja 

c) do 3,0 t ľahkého vykurovacieho oleja 

d) do 6,0 t vykurovacej nafty 

e) do 40 000 m
3
 zemného plynu. 

2. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobkom 300,- Sk a podielu skutočnej spotreby k 

spotrebe uvedenej v ods. 1, najviac však 20 000,- Sk. 

3. Výška poplatku prevádzkovateľ malého zdroja sa určuje (za obdobie kalendárneho roka) ročnou 

paušálnou sumou od 300,- Sk do 20 000,- Sk úmerne podľa jeho veľkosti a škodlivostí 

vypúšťaných znečisťujúcich látok alebo spotreby množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky 

vznikajú. 

 

§ 7  
Vyrubenie poplatku 

 

1. Poplatok vyrubí starosta obce rozhodnutím. 

2. Poplatok je splatný do 15 dní po doručení rozhodnutia o výške poplatku. 
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§ 8  
Sankcie 

 

1. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 5 ods. 4 uloží starosta obce prevádzkovateľovi pokutu od 1 

000,- Sk do 10 000 Sk. 

2. Za nesplnenie povinnosti v § 5 ods. 5 je prevádzkovateľ povinný zaplatiť za každý deň omeškania 

penále vo výške 0,1% z vyrubeného poplatku. 

3. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 5 ods. 2 uloží starosta obce prevádzkovateľovi pokutu od 

500,- Sk do 100 000,- Sk. 

4. Pokutu podľa ods. 1 je možné uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa obec o porušení povinností 

dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti. 

 

§ 9  
Spoločné ustanovenie 

 

1. Pri zániku malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý bude oznámený v priebehu prvého 

štvrťroka príslušného kalendárneho roka, najneskôr však do 31.3., nebude orgánom štátnej správy 

vyrúbený poplatok.  Po tomto termíne je prevádzkovateľ povinný zaplatiť celú čiastku poplatku, 

ktorá bola určená rozhodnutím pre príslušný kalendárny rok. 

2. Poplatok a sankcie sú príjmom rozpočtu Obce Pernek Použitie je účelovo viazané na ochranu 

životného prostredia v pôsobnosti Obce Pernek 

 

 

Toto nariadenie bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Perneku dňa 27.12.2007 

uznesením č. 57/2007 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2008 

 

 

 

 

 

 
 

.......................................... 
starosta obce 

 

 
 
 
 
Vyvesené dňa: 07.12.2007      Zvesené dňa:  
 
 
 
Pečiatka a podpis:         Pečiatka a podpis: 
 


