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Obec Bátka, v súlade s ustanovením §6 odsek 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a  v súlade s ustanovením §6 
odsek 5 zákona č. 401/1998 Z. z.  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj „zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“) vydáva toto 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

číslo 5/2020 

 

O PODROBNOSTIACH VO VECIACH POPLATKU  

PREVÁDZKOVATEĽA MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA 

NA ÚZEMÍ OBCE 

 

 

 

ČLÁNOK I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

 

§1 

Predmet úpravy 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“):  

a) stanovuje podmienky pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
umiestnených na území obce Bátka, pri splnení ktorých obec nevyrubí poplatok,  

b) upravuje náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania 
ovzdušia umiestneného na území obce Bátka,  

c) stanovuje výšku poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
umiestneného na území obce Bátka za znečisťovanie ovzdušia.  

 

 

 

ČLÁNOK II. 
POPLATKY ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA 

 

 

§2 

Oslobodenie od poplatkovej povinnosti  

prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

 

Obec nevyrubí poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania 
ovzdušia:     
a) ktoré prevádzkuje, alebo ktorých zriaďovateľom je obec Bátka, 

b) ktoré prevádzkuje rozpočtová, alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Bátka,  
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c) ktoré sú umiestnené v budovách vo vlastníctve obce,  
d) ktoré prevádzkujú spoločenstvá vlastníkov bytov, alebo v rodinných domoch do 

výkonu 50kW, 
e) ktorých prevádzkovateľom je právnická osoba a ktoré sú súčasťou, alebo prístavbou 

obytného domy fyzickej osoby,  
f) ktorých plocha uskladnenia a výdajňa nepresahuje 100 m2, 

g) ktorých spotreba prchavých organických látok (VOC) je nižšia ako 100 kg/rok, 
h) ktorých množstvo zmanipulovaného paliva (ročný obrat) je menej ako 50 m3/rok, 

i) ktorých výška ročného poplatku podľa kritérií je menej ako 16,60 € a sú 
technologickými celkami obsahujúcimi stacionárne zariadenie na spaľovanie palív.  

 

 

§3 

Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

 

(1) Oznámenie o spotrebe 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 (ďalej aj „oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja 

znečisťovania ovzdušia“) podá prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia za 
každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia: 
a) osobne v podateľni Obecného úradu obce Bátka,  

alebo 

b) poštou na poštovú adresu: Obec Bátka, Obecný úrad obce Bátka č. 161, 980 21 Bátka,  
alebo 

c) elektronicky vo formáte pdf  na mailovú adresu obce: ocu.batka@rsnet.sk.   

 

(2) Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia musí obsahovať 
najmä: 
a) všeobecné a základné informácie o prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia: 
1. obchodné meno a sídlo, 
2. IČO, DIČ, 
3. IBAN, 

4. kontaktné údaje na štatutárny orgán, najmä ak došlo k ich zmene od posledného 
podania oznámenia, 

5. kontaktné údaje na osobu poverenú štatutárnym orgánom na komunikáciu s obcou, 

b) názov a charakteristiku malého zdroja znečisťovania ovzdušia,  
c) dátum začatia prevádzky každého jednotlivého malého zdroja znečisťovania ovzdušia, 

ak prevádzka začala počas uplynulého roka,  
d) malé zdroje znečisťovania ovzdušia na báze spaľovania:  

1. druh spotrebovaného paliva za predchádzajúci rok,  
2. množstvo spotrebovaného paliva za predchádzajúci rok, 
3. typ kotla a jeho výkon, 

e) malé zdroje znečisťovania ovzdušia na báze technologických zariadení: 
1. druh emisií,  
2. množstvo zmanipulovaných látok – surovín, ktoré sú zdrojom emisií za 

predchádzajúci rok, 
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3. kapacitu výroby v tonách za rok,  
f) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú skládky palív, surovín, produktov, 

odpadov a zachytených exhalátov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu 
spôsobovať znečistenie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne 
znečisťujúce ovzdušie: 
1. druh vykonávanej činnosti, 
2. druh manipulovanej, skladovej látky, 
3. veľkosť manipulačnej plochy, 
4. množstvo látky v tonách za rok, 

g) údaje o dobe prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia počas uplynulého roka.  
 

(3) Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje je prevádzkovateľov malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia uvedených v ustanovení §2 tohto nariadenia. 

 

 

§4 

Výška poplatkov za znečisťovanie ovzdušia 

 

(1) Paušálna výška poplatku za znečistenie ovzdušia: 
a) Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív 

s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0 035 MW do 0,3 

MW (výška poplatku úmerná spotrebe palív): 
 

DRUH PALIVA SPOTREBA PALIVA POPLATOK  

Tuhé palivo 

Hnedé uhlie každých, aj začatých 1 000 kg 10,00 € 

Čierne uhlie, koks, brikety každých, aj začatých 1 500 kg 10,00 € 

Drevo, drevené brikety každých, aj začatých 1 500 kg 10,00 € 

Iné tuhé palivo každých, aj začatých 1 000 kg 10,00 € 

Kvapalné palivo 

Nafta každých, aj začatých 1 500 kg 10,00 € 

Ľahký vykurovací olej každých, aj začatých 1 500 kg 10,00 € 

Ťažký vykurovací olej každých, aj začatých 1 000 kg 10,00 € 

Opotrebované ropné oleje každých, aj začatých 1 000 kg 10,00 € 

Iné kvapalné palivo každých, aj začatých 1 000 kg 10,00 € 

Plynné palivo 

Zemný plyn 
od 6 000 m3, každých aj začatých 

5 000 m3 
10,00 € 

Iné plynné palivo každých aj začatých 5 000 m3 10,00 € 

 

b) Ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov: 

Potravinárska malovýroba (napríklad udiarne, sušiarne, mlyny, 
konzervárne, pražiarne...) 

50,00 € 

Poľnohospodárska malovýroba (napríklad chov hospodárskych 
zvierat...) 

66,50 € 

Priemyselná malovýroba (napríklad spracovanie dreva, 
spracovanie kože, výroba obuvi...) 

166,00 € 

Iná malovýroba a služby: 

opravy náterov, prestriekavanie áut, nanášanie povlakov, 
pieskovanie 

99,55 € 
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čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených 
uhľovodíkov s kapacitou do 100 m3 ročného obratu 

50,00 € 

čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkov 33,50 € 

čistiarne komunálnych odpadových vôd 33,50 € 

centrálne čistiarne priemyselných podnikov 66,50 € 

 

c) Plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie 
ovzdušia, sklady palív surovín, produktov a odpadov: 

PLOCHA 
PREVÁDZKOVANIE POČAS 

KALENDÁRNEHO ROKA 

ROČNÝ 
POPLATOK 

do 200 m2 do 100 dní 16,50 € 

do 200 m2 do 200 dní 33,50 € 

do 200 m2 rok 50,00 € 

od 200 m2 (vrátane) do 500 m2 do 100 dní 50,00 € 

od 200 m2 (vrátane) do 500 m2 do 200 dní 83,00 € 

od 200 m2 (vrátane) do 500 m2 rok 116,50 € 

500 m2 a viac do 100 dní 83,00 € 

500 m2a viac do 200 dní 166,00 € 

500 m2 a viac rok 249,00 € 

 

d) Iné stavby, zariadenia činnosti, vyššie neuvedené, výrazne znečisťujúce ovzdušie: 
ročný poplatok 332,00 € 

 

 

 

ČLÁNOK III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

§5 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce od 29. 11. 2019 do 16. 12. 2019. 

 

 

§6 

 

Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Bátka na 

svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2019.  

 

 

§7 

 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce 
a zverejnené na webovom sídle obce dňa 17. 12. 2019. 

 

 

 

 



 

           Obec  BÁTKA 

               VZN O PODROBNOSTIACH VO VECIACH POPLATKU PREVÁDZKOVATEĽA                        
               MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ OBCE 

6 

 

§8 

 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2020. 

 

 

 

                                                                  

______________________________ 

 Peter Hencz 

starosta obce 


