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Obec Kechnec na základe prenesenej pôsobnosti podľa čl.71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 5 

ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 2 a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

 

 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 

č. 6/2023 

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

 
Čl. 1 

Predmet nariadenia 

 

(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vrátane vyčlenenia malých zdrojov 

znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať a náležitostí oznámenia podľa § 6 ods. 

4 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 
 

 

Čl. 2 

Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

 

(1) Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný: 

 a) oznámiť každoročne do 15. februára obci 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 prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení, 

 b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade s rozhodnutím o výške poplatku podľa Čl. 3 tohto  

VZN a Prílohy č. 1 k tomuto VZN.  

 (2) Vzor ,,Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia“ tvorí Prílohu č. 2 tohto VZN. 

 (3) Pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja je pôvodný prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem 

ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za 

znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom zdroj prevádzkoval, než došlo k zmene 

prevádzkovateľa zdroja. Na tento účel pôvodný prevádzkovateľ malého zdroja do 15 dní od vykonania 

zmeny prevádzkovateľa malého zdroja podá oznámenie podľa § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch za 

znečisťovania ovzdušia potrebné na určenie poplatku za obdobie príslušného roka do vykonania zmeny 

prevádzkovateľa zdroja; súčasne oznámi aj dátum zmeny a názov nového prevádzkovateľa malého 

zdroja. 

 (4) Pri zániku malého zdroja je jeho prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku určeného 

za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom 

roku, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku zdroja. Na tento účel oznámi zánik zdroja do 

15 dní od jeho zániku vrátane údajov podľa § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia, 

potrebných na určenie poplatku za obdobie príslušného roka a výpočet poplatku. 

(5) Poplatok sa platí jednorázovo vždy najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia obce o určení výšky poplatkov. 

(6) Poplatok sa nevyrubuje prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorým je: 

 a) základná škola, materská škola a školské zariadenie, ktorých zriaďovateľom je obec Kechnec, 

 b) zdravotnícke zariadenia, 

 c) malé zdroje akými sú lokálne kúreniská umiestnené v bytoch, rodinných domoch a stavbách na 

individuálnu rekreáciu, neslúžiace pre vykurovanie priestorov určených pre podnikateľské účely, 



 d) rozpočtová organizácia a príspevková organizácia zriadená obcou Kechnec. 

(7) Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú povinní umožniť prístup zamestnanca 

obce ku stacionárnym zdrojom na účel kontroly stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a predkladať im 

potrebné podklady. V prípade neumožnenia prístupu zamestnanca obce ku stacionárnym zdrojom 

a nepredloženia im potrebných podkladov, obec uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 20,- 

EUR do 330,- EUR. 
 

 

 

Čl. 3 

Výška poplatku 

 

Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa pre každý zdroj určuje na 

kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa Čl. 2 

odseku 1 písm. a) tohto VZN a podľa sadzobníka, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto VZN. 

 

 

Čl. 4 

Kontrola 

 

(1) Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov a ostatných ustanovení tohto 

nariadenia vykonávajú 

a) pracovníci Obecného úradu Kechnec 

b) poslanci poverení Obecným zastupiteľstvom v Kechneci. 

(2) Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania je povinný umožniť kontrolu jednotlivých malých 

zdrojov znečisťovania ovzdušia, ako aj prevádzkovej dokumentácie. 
 

 

Čl. 5 

Spoločné ustanovenia 

 

(5) Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú príjmom rozpočtu 

obce. 

 
 

Čl. 6 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 
 

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 6/2022 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých 

zdrojov znečisťovania ovzdušia. 

(2) Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kechneci dňa 14.12.2022. 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Tomáš Konkoly, PhD. 

                             starosta obce 



 

Príloha č. 1 k VZN č. 6/2023 
 

1. Poplatok sa pre každý malý zdroj určuje na kalendárny rok takto:  

a) paušálne 68 € pre všetky technologické celky a procesy, uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 

410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len „vyhláška“), 

okrem stacionárnych zdrojov zaradených do kategórie 1.1 prílohy č. 1 vyhlášky;  

b) paušálne 68 € pre stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého 

zdroja alebo stredného zdroja;  

c) poplatok pre každý malý zdroj spaľujúci tuhé, kvapalné a plynné palivá, zaradený do kategórie 1.1 

prílohy č. 1 vyhlášky je nasledovný: 

Spotreba palív (m3 /rok, t/rok) Poplatok (€/rok) 

Zemný plyn (m3 /rok)  

do 10 000 40 

10 001 – 20 000 70 

viac ako 20 000 90 

Drevo – do 1 t/rok 14 

Vykurovacie oleje, nafta – do 1 t/rok 20 

 

2. Výška poplatku pri vyššej spotrebe tuhého a kvapalného paliva ako je uvedené v ods. 1 písm. c tohto 

článku sa určuje násobkom poplatku pre jednotlivé druhy paliva a skutočnej spotreby paliva, najviac 

však 663,87 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2 k VZN č. 6/2023 

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

prevádzkovateľom malého zdroja ( podľa údajov z predchádzajúceho roka) 

v súlade  s § 6 ods. 4  zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 

neskorších predpisov 

 

 
I. Všeobecné údaje: 

  

Počet malých zdrojov znečisťovania ovzdušia: 

 
Kategorizácia malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia (ďalej len „MZZ“) v zmysle prílohy č. 1 

vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z.: 

 

Adresa MZZ: 

 

Prevádzkovateľ MZZ  (názov, adresa): 

 

IČO:  

fyzická osoba – podnikateľ  □  

právnická osoba       □  

 

MZZ– názov technológie, výroby, (skládka palív, 

surovín, energetické zariadenie s tepelným 

príkonom nižším ako 0,3 MW a pod.):  

 

 

 

 

 

 

Dátum začatia prevádzky: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Údaje o malých zdrojov znečisťovania ovzdušia: 

 

A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 

     0,3 MW ďalej uvádza:  

 

Typ kotla: 

 

Príkon:  

Druh paliva: Spotreba paliva  [m3/ rok, t/ rok ]: 

 

 

B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých 

     a stredných zdrojov uvádza: 

 

Druh činnosti prevádzkovateľa MZZ: 

 

 

Druh a spotreba surovín (kg/rok), z ktorých znečisťujúce látky vznikajú: 

 

 

 

 

Zariadenie na znižovanie emisií:                     Účinnosť odlučovania (%): 

 

Druh znečisťujúcich látok:  

 

 

Oznámenie vyhotovil:                                       Podpis: 

 


