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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HURBANOVO �. 68 
 
 

Mestské zastupite�stvo v Hurbanove pod�a zákona SNR �. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona SNR �. 401/1998 Z. z. o poplatkoch 
za zne�is�ovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa uznieslo  na tomto všeobecne 
záväznom nariadení. 
 

§  1 
Ú�el nariadenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie /�alej len „VZN”/ vymedzuje základné pojmy, 

oznamovaciu povinnos� prevádzkovate�ov, náležitosti oznámenia, sadzby poplatkov za 
zne�is�ovanie ovzdušia, splatnos� poplatku, ako aj �alšie podrobnosti vo veciach poplatku 
prevádzkovate�a malého zdroja zne�is�ovania ovzdušia.  
 

§  2 
Základné pojmy 

 
(1) Malými zdrojmi zne�is�ovania ovzdušia /�alej len ,,malé zdroje“/ sa považujú 

technologické celky nepatriace do kategórie ve�kých zdrojov a stredných zdrojov, 
plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobova� zne�is�ovanie 
ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a �innosti 
zne�is�ujúce ovzdušie, ak nie sú sú�as�ou ve�kého zdroja alebo stredného zdroja. Na 
ú�ely tohto nariadenia sa jedná  konkrétne o  stacionárne zariadenia na spa�ovanie 
palív s príkonom nižším ako 0,3 MW, zariadenia technologických procesov so 
spotrebou prchavých látok a náterových hmôt o hmotnosti 300 kg a viac. 

(2) Prevádzkovate�om malého zdroja /�alej len ,,prevádzkovate�“/ sa rozumie právnická 
alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje   malý zdroj 
zne�is�ovania ovzdušia. 

 
§ 3 

Povinnosti prevádzkovate�a 
 
(1) Prevádzkovate� malého zdroja  zne�is�ovania ovzdušia je povinný: 

 
a) oznámi� každoro�ne do 15. februára mestu za každý malý zdroj spotrebu palív 

a surovín, z ktorých zne�is�ujúce látky vznikajú a �alšie údaje potrebné na 
zistenie množstva škodlivosti zne�is�ujúcich látok vypustených do ovzdušia za 
uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovate�och palív a surovín, 
po�te prevádzkových hodín malého zdroja zne�is�ovania ovzdušia a o druhu 
a ú�innosti odlu�ovacích zariadení. Vzor oznámenia tvorí prílohu tohto VZN, 

b) plati� poplatok za zne�is�ovanie ovzdušia (�alej len ,,poplatok“), 
c) umožni� povereným pracovníkom mesta kontrolu malého zdroja,  poskytnú� 

všetky potrené údaje o jeho prevádzkovaní a spotrebe palív a surovín, ako aj 
�alšie údaje potrebné na zistenie množstva škodlivosti zne�is�ujúcich látok 
vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, 

d) oznámi� do 15 dní mestu zánik malého zdroja. 
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(2) Povinnos� plati� poplatok a oznamova� údaje sa nevz�ahuje na: 
 

a) fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje s tepelným výkonom do  50 kW, 
pokia� nie sú pravidelne používané, 

b) prevádzkovate�ov stacionárnych spa�ovacích zariadení, v ktorých   sa ro�ne 
spáli menej palív ako je uvedené v § 4 ods. 3 VZN, 

c) prevádzkovate�ov technologických celkov, zariadení, v ktorých  spotreba 
prchavých látok a náterových hmôt nepresiahne 300 kg za rok, 

d) organizácie, ktorých zria�ovate�om je mesto. 
 

§  4 

Výška a platenie poplatku 
 
(1) Poplatok prevádzkovate�a malého zdroja sa pre každý malý zdroj  ur�uje na 

kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 20 000,- Sk na základe údajov 
oznámených pod�a § 3 ods. 1 písm. a) VZN úmerne k množstvu a škodlivosti 
vypustených zne�is�ujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých 
zne�is�ujúce látky vznikajú. 

 
(2) Ro�ný poplatok prevádzkovate�a pozostáva zo sú�tu poplatkov za všetky ním  

prevádzkované malé zdroje na území mesta. 
 
(3) Poplatok prevádzkovate�a zariadenia na spa�ovanie palív so súhrnným   tepelným 

príkonom do 0,3 MW je 100,- Sk, ak za obdobie uplynulého roka      spálil: 
 

a) 10 000 m3 zemného plynu, alebo  5 t nafty, 
b) 2 t �ahkého vykurovacieho oleja, 
c) 0,75 t hnedého uhlia, 
d) 1,25 t �ierneho uhlia, koksu, �ažkého vykurovacieho oleja. 

 
(4) Výška poplatku pri vyššej  spotrebe paliva ako je uvedené v ods. 3 sa ur�uje 

sto násobkom  podielu skuto�nej spotreby k spotrebe uvedenej v ods. 3. Vzorec na 
výpo�et poplatku je nasledovný:  

 
  p = 100.s.f.-1                                                                           s – skuto�ná spotreba 
  p – výška poplatku v Sk                               f –  spotreba uvedená v ods. 2 
 

 
(5) Poplatok prevádzkovate�a technologických celkov a zariadení so spotrebou prchavých 

látok a náterových hmôt o hmotnosti 300 kg a viac je 1,- Sk za každý  kilogram takejto 
látky spotrebovanej v predchádzajúcom roku. 

 
(6) Mesto Hurbanovo preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva 

a škodlivosti zne�is�ujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív 
a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom ur�í ro�ný poplatok  prevádzkovate�a malého 
zdroja za zne�is�ovanie ovzdušia    v predchádzajúcom roku. 

 
(7) Ro�ný poplatok je splatný v jednej sume do 15 dní po doru�ení rozhodnutia. 
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§ 5 
Závere�né ustanovenia 

 
(1) Týmto nariadením sa zrušuje VZN mesta Hurbanovo o poplatkoch  za zne�is�ovanie 

ovzdušia malými zdrojmi zo d�a 5. 3. 2001 schválené uzn.  �. 220/01 – MZ. 
 
(2) Na tomto VZN mesta Hurbanovo �. 68 o poplatkoch za zne�is�ovanie ovzdušia 

malými zdrojmi sa uznieslo MZ v Hurbanove  d�a 14.12.2005  uzn. �.  464/2005 – 
MZ. 

 
 
 
V Hurbanove, d�a 15.12.2005 
 
 
 

 
 
 

Ladislav Basternák 
primátor  mesta 
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Príloha �. 1 k VZN �.  
I. Všeobecné údaje 
      
Adresa zdroja : 

Prevádzkovate� zdroja : 

I�O : 
Názov technológie, výroby : 

 
Po�et prevádzkových hodín : 
Druh a ú�innos� odlu�ovacích zariadení : 
 
II. Údaje o stacionárnych spa�ovacích zariadeniach 
 
Typ stacionárneho spa�ovacieho zariadenia : 

Druh paliva : 

Príkon : 

Spotreba paliva za uplynulý rok  : 

 
III. Údaje o technologických zariadeniach, celkoch ¹ 

 
Spotreba prchavých látok 
a náterových hmôt v kg  
za uplynulý rok : 
 
 
Oznámenie vyhotovil:                                                           podpis: 
Za správnos� zodpovedá:                                                      podpis: 
Telefón: 
Dátum odoslania: 
 
 
 
 
1) vypl�ujú len prevádzkovatelia technologických celkov, zariadení, ktorých spotreba   
   prchavých látok a náterových hmôt je 300 kg za rok a viac.  
 

 


