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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HURBANOVO Č. 34 

 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove schvaľuje toto všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Hurbanovo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a § 6 ods. 5 Zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 
 
 

§ 1 
Účel nariadenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ vymedzuje povinnosti 

prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a upravuje ďalšie podrobnosti vo 
veciach poplatku prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta 
Hurbanovo. 
 
 

§2 
Pojmy 

 
1. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia /ďalej len malý zdroj/ sú technologické celky 

obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným 
výkonom do 0,2 MW, ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých 
a stredných zdrojov znečisťovania, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré 
môže spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov 
a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania a iné 
stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie / § 3 ods. 2 písm. c) 
zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami /zákon 
o ovzduší/ v znení neskorších predpisov. 

2. Prevádzkovateľom malého zdroja /ďalej len prevádzkovateľ/ podľa tohto nariadenia sa 
rozumie právnická, alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje 
tento zdroj. 

 
 

§3 
Povinnosti prevádzkovateľa 

 
1. Prevádzkovateľ je povinný: 

 
a) oznámiť každoročne do 15. februára bežného roka mestskému úradu za každý 

malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých 
znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva 
a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, 
najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte 
prevádzkujúcich hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu 
a účinnosti odlučovacích zariadení /§ 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia/. Vzor oznámenia tvorí prílohu tohto 
VZN. 
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b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia /ďalej len poplatok/ 
c) umožniť povereným pracovníkom mesta uskutočniť kontrolu malého zdroja 

a poskytnúť potrebné údaje o jeho prevádzkovaní. 
 

2. Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na prevádzkovateľov stacionárnych 
spaľovacích zariadení, v ktorých sa ročne spáli menej paliva ako je uvedené v § 4 
ods. 1. 

3. Oznamovacia povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. a) sa nevzťahuje na prevádzkovateľov 
malých zdrojov, ktorých spotreba zemného plynu počas predchádzajúceho roka bola 
nižšia ako 10 000 m3. 

 
 

§4 
Výška poplatku 

 
1. Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palín bez inštalovaných 

odlučovacích zariadení s tepelným výkonom nižším ako 0,2 MW je 100 Sk, ak v ňom 
za obdobie uplynulého roka spálil najmenej 

 
a) 0,2 t ľahkého vykurovacieho oleja 
b) 0,5 t nafty 
c) 10 000 m3 zemného plynu 

 
2. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je stonásobok podielu skutočnej spotreby                 

k spotrebe uvedenej v odseku 1. Vzorec na výpočet poplatku je nasledovný:  
 

p = 100 . s . f -1 

 
p – výška poplatku v Sk 
s – skutočná spotreba 
f – spotreba uvedená v odseku 1 

 
3. Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie tuhých palív bez 

inštalovaných odlučovacích zariadení s tepelným výkonom nižším ako 0,2 MW sa 
stanoví v jednotlivých rokoch nasledovne:  /tab. č. 1/ 

4. Prevádzkovateľ čerpacej stanice pohonných hmôt je povinný uhrádzať poplatok 
v jednotlivých rokoch podľa množstva predaného benzínu v závislosti od technického 
riešenia čerpacej stanice nasledovne: 

 
a) čerpacie stanice s podhladinovým plnením podzemnej nádrže bez odlučovača 

s tankovaním vozidiel bez odlučovača /tab. č. 2/ 
b) čerpacie stanice s podhladinovým plnením podzemnej nádrže s odlučovačom, 

tankovanie vozidiel s odlučovačom /tab. č. 3/ 
 
 

§5 
Vyrúbenie a platenie poplatku 

 
1. Mesto určuje rozhodnutím prevádzkovateľovi malého zdroja ročný poplatok za 

znečistenie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termín splátok poplatku 
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a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti /§ 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 
Z.z./ 

2. Poplatok je splatný do 15 dní po doručení rozhodnutia. 
 
 

§6 
Pokuty 

 
1. Za nesplnenie povinnosti uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) a B) uloží primátorka 

prevádzkovateľovi pokutu do 20 000,- Sk. /§8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z.z./. 
2. Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do 1 roka odo dňa, keď sa primátorka o porušení 

povinnosti dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti. /§ 8 
ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z./. 

 
 

§7 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Ak prevádzkovateľ prevádzkuje viacej malých zdrojov, celková výška poplatku sa 

vypočíta zo súčtu poplatkov všetkých malých zdrojov. Výška poplatku sa zaokrúhľuje 
na celých 10,- Sk smerom hore. 

2. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu mesta. /§ 7 
ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z./. 

3. Pokuty uložené podľa tohto VZN sú príjmom rozpočtu mesta. 
 
 

§8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove dňa ...................... 
2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Hurbanovo o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi schválené Mestským zastupiteľstvom 
v Hurbanove dňa 4. 4. 1997 uznesením č. 281/97 – MZ. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ................................ 
 

 
 

JUDr. Margita Zemková 
primátorka mesta  
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Tab. č. 1 
 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Poplatok za 1 t spáleného :       
čierneho uhlia v Sk 65 71 77 86 95 100 
hnedého uhlia v Sk 89 97 105 118 129 137 
 
 
Tab. č. 2 
 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Poplatok za m3 predaného benzínu 3,05 3,30 3,60 4,00 4,45 4,70 
 
 
Tab. č. 3 
 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Poplatok za m3 predaného benzínu 0,55 0,60 0,70 0,75 0,85 0,90 
 
 
 
 
 


