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Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Baňa 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( ďalej zákon o poplatkoch) a zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 

neskorších predpisov(ďalej zákon o ovzduší), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení (ďalej len „nariadenie“) 
 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 7/2020                                                                                                                                                         

 

 

O PODMIENKACH PREVÁDZKOVANIA MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA 

OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ OBCE RIMAVSKÁ BAŇA A POPLATKOCH ZA 

ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA 

 
 

ČLÁNOK I.  

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

§1 

Predmet nariadenia 
 

(1) Toto nariadenie: 

a) upravuje práva a povinnosti právnických  a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred 

znečisťujúcimi látkami na území obce Rimavská Baňa  

b) určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len 

„poplatok“) prevádzkovaním malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len 

„MZZO“), pričom sa oznamovacia a poplatková povinnosť vzťahuje len na právnické 

osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie 

 

§2 

Účel nariadenia 

 

(1) Účelom tohto nariadenia je: 

a) upraviť na území obce podrobnosti  vo veciach poplatku prevádzkovateľa MZZO 

b) vymedziť zdroje znečisťovania, prevádzkovateľom ktorých, poplatok nebude 

uložený.   

(2) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov 

 

§3 

Vymedzenie základných pojmov 

 

(1) Podľa miery vplyvu technologického procesu na ovzdušie alebo podľa rozsahu 

znečisťovania, sa za malé zdroje znečisťovania ovzdušia považujú stacionárne zdroje 

nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. 



Obec  RIMAVSKÁ BAŇA  

VZN PODMIENKACH PREVÁDZKOVANIA MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ 

OBCE RIMAVSKÁ BAŇA A POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA 

 

 

2 
 

 

(2) Prevádzkovateľom   MZZO je  právnická  osoba   alebo  fyzická  osoba,  ktorá  zdroj 

prevádzkuje alebo riadi t.j. prevádzkovateľ tepelných zdrojov na spaľovanie palív so 

súhrnným menovitým tepelným príkonom  do 0,30 MW a  prevádzkovateľ 

technologických zdrojov uvedených v bode 2 prílohy č. 1 tohto nariadenia. 

 

(3)  

 

 

ČLÁNOK II.  

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA MZZO A URČENIE VÝŠKY POPLATKU 

 

§4 

Všeobecná povinnosť 
 

(1) Prevádzkovateľ MZZO je povinný okrem dodržiavania povinností určených v zákone 

o ovzduší a vykonávacích predpisov  dodržiavať podmienky určené obcou v súhlase na:  

a) vydanie rozhodnutí o povolení stavieb  malých zdrojov vrátane ich zmien a 

rozhodnutí na ich užívanie, 

b) zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení 

stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov 

po vykonaných zmenách, 

c) inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich 

zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu. 

 

§5 

Oznamovacia povinnosť 

 

(1) Prevádzkovateľ MZZO je povinný  každoročne do 15. februára oznamovať 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. Vzor oznámenia je  uvedený v prílohe  č.  1 tohto 

nariadenia. 

(2)  

(3) Prevádzkovateľ MZZO je povinný písomne oznámiť obci do 15  dní 

a) zmenu prevádzkovateľa MZZO, dátum zmeny a názov nového prevádzkovateľa 

MZZO  

b) zánik MZZO a dátum zániku MZZO 

 

(4) Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov MZZO, ktorí sú podľa § 6 

tohto nariadenia oslobodení od povinnosti platiť poplatok.  

 

§ 6 

Poplatková povinnosť 
 

(1) Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na: 

a) MZZO, ktoré prevádzkuje obec,  
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b) školy, školské zariadenia a zdravotnícke zariadenia v obci, 

c) spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré prevádzkujú vlastné kotolne na vykurovanie 

bytov spaľujúce zemný plyn, 

d) rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec.  

 

(2) Pri zmene prevádzkovateľa MZZO alebo zániku MZZO je pôvodný prevádzkovateľ 

MZZO povinný zaplatiť okrem ročného poplatku určeného podľa skutočných údajov 

predchádzajúceho roka aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v 

ktorom prevádzkoval MZZO než došlo k zmene prevádzkovateľa MZZO alebo k zániku 

MZZO. Na tento účel pôvodný prevádzkovateľ MZZO oznámi obci údaje podľa § 5 ods. 

2 tohto nariadenia 

 

§ 7 

Výpočet a vyrubenie  poplatku 

 

(1) Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a vydá rozhodnutie, v ktorom určí výšku 

ročného poplatku prevádzkovateľa malého zdroja za predchádzajúci rok a ďalšie 

podmienky poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa MZZO. 

(2) Poplatok sa určuje podľa množstva spotrebovaného paliva, alebo úmerne k množstvu 

a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok za obdobie jedného kalendárneho roka. 

(3) Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním 

prevádzkované malé zdroje na území obce. 

(4) Na určenie výšky poplatku za prevádzkovaný malý zdroj sa pre účely tohto nariadenia 

použije sadzobník poplatkov uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia.  

(5) Ostatné malé zdroje znečisťovanie ovzdušia, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa 

sadzobníka poplatkov uvedeného v prílohe č. 2 tohto nariadenia, je výška poplatku 

určovaná individuálne uznesením obecného zastupiteľstva, a to paušálnou sumou max. 

do 663, 87 € pre každý zdroj na kalendárny rok. 

(6) Ak   celková   výška   poplatku  za  kalendárny   rok   neprevyšuje   sumu 5 €, poplatok  

sa  nevyrubuje.  

(7) Vypočítaný poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro. 

(8) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ MZZO povinný zaplatiť do 30 dní 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku. 

 

§ 9 

Spoločné ustanovenia 

 

(1) O poplatku prevádzkovateľa MZZO rozhoduje obec.  

(2) Na konanie o poplatkoch sa vzťahuje zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom 

znení a zákona č.40/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení. 

(3) Výšku poplatku každoročne aktualizuje obecné zastupiteľstvo. V prípade, že nebude 

výška poplatku schválená do konca kalendárneho roka, ostáva v platnosti výška poplatku 
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z predchádzajúceho roka. 

 

ČLÁNOK III. 

KONTROLA A SANKCIE 

 

§10 

Kontrola 

 

(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať  

a) starosta 

b) poslanci obecného zastupiteľstva 

c) iné osoby poverené starostkou obce  

 

(2) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže obec uložiť pokutu v súlade s § 8 

zákona o poplatkoch 

 

 

ČLÁNOK IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 
 
 

(1) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Rimavská Baňa na svojom 

zasadnutí dňa 14.12.2020. 

 

(2) Toto nariadenia nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021. 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  
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Príloha č. 1 k VZN č. 7/2020 

 

 

OBEC RIMAVSKÁ BAŇA      

Obecný úrad 

Hlavná 168 

980 53 Rimavská Baňa 

 

 

 

 

Pečiatka podateľne 

 

Vec:     Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia na rok: ......... 

 
Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia Obecnému úradu v Rimavskej Bani tieto údaje potrebné pre určenie výšky 

poplatku:  

 

Všeobecné údaje:  

Adresa zdroja: ______________________________________________________________________ 

Prevádzkovateľ zdroja (adresa): ________________________________________________________ 

Identifikácia: (IČO, právnická osoba, fyz. osoba oprávnená na podnikanie): _____________________ 

Dátum zahájenia prevádzky: ___________________________________________________________ 

Malý zdroj - názov technológie, výroby, činnosti: __________________________________________ 

 

Údaje o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia:  

1. Tepelné zdroje spaľujúce palivo s menovitým príkonom nižším ako 300 kW  

 

Typ kotla:  __________________________       Príkon (alebo výkon): _________________________ 

Druh paliva:   _______________________        Spotreba paliva ( m3 resp. t): ____________________ 

 

2. Technologické zdroje (napr., lakovne, opravovne motorových vozidiel..., čistiarne odpadových vôd, 

kompostáreň, polygrafia, mechanické spracovanie kusového dreva, spracovanie kože, pekárne, 

liehovary, údenie mäsa a rýb, mlyny..., skládky palív, surovín a pod.) 

Technológia: _______________________________________________________________________ 

Kapacita výroby (t/rok, m3/rok, m3/deň, ks...): _____________________________________________ 

Druh manipulovanej, skladovanej látky: _________________________________________________ 

Množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok): ________________________________________ 
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V zmysle zákona o ochrane osobných údajov svojím podpisom dávam súhlas na evidenciu 

a spracovanie osobných údajov, ktoré boli získané na účel vybavenia žiadosti.  

 

Oznámenie vyhotovil: _________________________________Podpis:_________________________ 

 

Za správnosť zodpovedá:  ______________________________Podpis:_________________________ 

 

V_______________________ dňa:____________________ 
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Príloha č. 2 k VZN č. 7/2020 

 

S A D Z O B N Í K 
poplatkov za  znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

 

1. Tepelné zdroje na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom  do 0,30 MW. 

Sadzba závislá na druhu a spotrebe paliva 

      Zemný plyn 

Spotreba zemného plynu (m3/rok) Ročný poplatok  (€) 

od 10 001 do 20 000 5,00 

od 20 001 do 30 000 10,00 

od 30 001 do 50 000 15,00 

nad 50 001 20,00 

     

     Ostatné palivo 

     Druh paliva   Ročný poplatok  (€/tonu) 

Hnedé uhlie, brikety 20,00 

Čierne uhlie, koks 10,00 

Palivové drevo, drevo, brikety, pelety 3,00 

kvapalné palivo (nafta, benzín, oleje) 3,00 

iné palivo 3,00 

 

 

2. Ostatné 

Druh Ročný poplatok   

      Druh Ročný poplatok   

Mechanické spracovanie dreva do 50 m3/deň 30,00 € 

Mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty, ako sú piliny, 

stružliny, triesky, štiepky  do 100 m3/ deň 

30,00 € 

Výroba nábytku – spracovanie a povrchové úpravy s použitím 

organických rozpúšťadiel do 0,6 t/rok  

30,00 € 

Autoopravárenstvo- prestriekanie áut s celkovou spotrebou 

organických rozpúšťadiel do 0,5 t/rok 

30,00 € 

 

3. Plochy , na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia 

skládky palív, produktov surovín a pod.. 

 

Výmera plochy  (m2) 

Ročný poplatok za 

skládku palív, surovín, 

produktov a pod. ( €) 

do 500 30,00  

500,00  a viac  50,00  

 


