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Obec Harakovce  (ďalej len „obec“) v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 137/2010 Z. z. 
o ovzduší  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len 
„zákon o ovzduší“ ), zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 
neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie Harakovce toto 
 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi 
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a podmienkach 

prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na 
území obce Harakovce 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje základné pojmy, práva a povinnosti 
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, poplatkovú povinnosť za 
znečisťovanie ovzdušia právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré 
prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia (§ 1 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z.z. o 
poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v platnom znení ) na území obce Harakovce. 
  

§ 2  
Základné pojmy 

1) Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia /ďalej len „malý zdroj“/ sú:  
a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným 
tepelným príkonom do 0,3 MW,  
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia,  



c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,  
d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných 
zdrojov znečisťovania ovzdušia,  
e) iné stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie ak nie sú súčasťou veľkého alebo 
stredného zdroja 
 
2) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa rozumie právnická osoba, alebo 
fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia 
na území obce Harakovce. 
 

§ 3  
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

 
1) Výstavba nových stacionárnych zdrojov alebo zmena jestvujúcich stacionárnych zdrojov sa 
musí vykonávať najlepšou dostupnou technikou a musia byť splnené ustanovené požiadavky 
zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok 
 
2) V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené súhlasom 
orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia (ďalej len "orgán ochrany ovzdušia") alebo 
integrovaným povolením, alebo uvedené v dokumentácii zariadenia, ak súhlasom alebo 
integrovaným povolením nie sú určené požiadavky na palivo. 
 
3) Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní: 
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s 
podmienkami určenými obcou podľa § 17 zákona o ovzduší,  
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám 
ku stacionárnym zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly 
stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,  
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,  
d) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať okresnému úradu  
ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu 
ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,  
e) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu. 
 
4) Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie 
súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a 
rozhodnutí na ich užívanie; tento súhlas je záväzným stanoviskom (§ 17 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 137/2010 Z.z. o ovzduší). 
 
5) Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie 
súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení 
stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po 
vykonaných zmenách, ak sa na zmeny nevydá súhlas podľa odseku 1 písmena a) zákona 
o ovzduší (§ 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší). 
 
6) Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie 
súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich 
zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu (§ 17 ods. 1 
písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší). 

 



§ 4 
Oznamovacia a poplatková povinnosť 

 
1) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia. (§ 1 ods. 1 zákona č. 
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v platnom znení ) 
 
2) O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje 
malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ malého zdroja“), rozhoduje  
Obec Harakovce (§ 2 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v 
platnom znení). 
 
3) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok 
paušálnou sumou do výšky 663,87 eura na základe oznámenia o spotrebe palív a surovín a 
ďalších údajov potrebných na výpočet poplatku,  ktoré predloží mestu prevádzkovateľ malého 
zdroja znečisťovania ovzdušia. 
 
4) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním 
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci Harakovce. (§ 3 ods. 4 zákona č. 
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v platnom znení)  
 
5) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný 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 
účinnosti odlučovacích zariadení. ( § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovania ovzdušia v platnom znení) 
 
6) Obec Harakovce preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti 
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia  alebo spotreby palív a surovín vydá 
rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie 
ovzdušia v predchádzajúcom roku. 
  
7) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia sa platí jednorázovo vždy najneskôr do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
 
8) Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti do pokladne obce 
Harakovce. 
 
9) Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov sú príjmom rozpočtu mesta. (§ 7 ods. 2 
zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v platnom znení) 

      
      10) Pri zmene prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia 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. Pôvodný prevádzkovateľ 
malého zdroja je povinný do 15 dní od vykonania zmeny prevádzkovateľa zdroja podať 
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 zdroja.  

       
      11) Pri zániku malého zdroja znečisťovania ovzdušia je 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. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný 
oznámiť zánik zdroja do 15 dní od jeho zániku vrátane údajov podľa § 6 ods. 4 zákona 

      o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia potrebných na určenie poplatku za obdobie príslušného 
roka a výpočet poplatku. 
 
12) Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi tvorí prílohu č. 1 tohto 
nariadenia. 

 
§ 5 

Náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja 
 

1) Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia vo svojom oznámení podľa § 6 
ods. 4 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia uvedie najmä: 
a) názov a sídlo prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia a IČO, 
b) činnosť prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia,  
c) druh zdrojov znečisťovania ovzdušia,  
d) počet zdrojov znečisťovania ovzdušia,  
e) údaje o umiestnení zdrojov znečisťovania ovzdušia, 
f) spotreba palív a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú (druh a množstvo), 
g) súhrnný menovitý tepelný príkon zdrojov znečisťovania ovzdušia, 
h) počet a druh hospodárskych zvierat.  
 

§ 6 
Oslobodenie od poplatkovej a oznamovacej povinnosti 

 
1) Od oznamovacej a poplatkovej povinnosti sú oslobodení prevádzkovatelia malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia:  
a) slúžiacich na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody v bytových domoch, 
b) zdravotníckych zariadení a detských jaslí,  
c) zariadení sociálnej starostlivosti a humanitárnej pomoci,  
d) predškolských a školských zariadení a ubytovacích zariadení žiakov a študentov,  
e) objektov, kde prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je obec Harakovce, 
alebo jeho rozpočtové a príspevkové organizácie 
  

 
§ 7 

Pokuty 
 

1) Obec Harakovce uloží prevádzkovateľovi malého zdroja  pokutu  od 33  eur  do  3 300 eur, 
ak poruší povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, v § 16 ods. 1 písm. a), c), e) a f) zákona o ovzduší 
alebo prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší, 
alebo poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a) zákona o ovzduší. 
 



2) Obec Harakovce uloží prevádzkovateľovi malého  zdroja  pokutu od 20 eur do 330 eur, ak 
poruší povinnosti ustanovené v § 16 ods. 1 písm. b) , d) a g) zákona o ovzduší.  
 
3) Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení 
pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 
1 a 2 a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené obcou podľa zákona 
o ovzduší, obec uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odsekoch 
1 a 2 a môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky stacionárneho zdroja.  
 
4) Obec môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení 
povinnosti dozvedela, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.  
Pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinností, na 
okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu.  
 
5) Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia v znení neskorších predpisov a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa § 6 ods. 
6 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov uloží obec 
prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 eura.  
 
6) Výnosy z pokút uložených obcou Harakovce sú príjmom obce Harakovce. 
 

§ 8 
Spoločné ustanovenia 

 
1) Vo veciach týmto nariadením neupravených je potrebné postupovať v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ostatných právnych predpisov o oblasti ochrany 
ovzdušia. 
 
2) Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
a ostatných ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:  
a) pracovníci obecného úradu obce Harakovce,  
b) poslanci poverení obecným zastupiteľstvom v Harakovciach  
 

§ 9 
 Záverečné ustanovenia 

 
1) Na tomto VZN  sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Harakovciach uznesením č. 38/2015 dňa 
26.11.2015. 
 
2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2016 
 
 
V Harakovciach, dňa 02.12.2015 
 

Božena Cmorejová  
    starostka obce  

 



Príloha č. 1 k VZN č. 5/2015 
 
 
 

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

 
1.  PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL 

Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným 
menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW. 
 
1. 1. zariadenia na spaľovanie zemného plynu 
Spotreba zemného plynu m³/rok Poplatok  €/rok 
˂ 5 000 17 
Od 5 000 do 9 999 22 
Od 10 0000 do 14 999 33 
Od 15 000 do 19 999 44 
≥ 20 000  55 

 
1.2.  zariadenia na spaľovanie tuhých palív  
Druh paliva Množstvo spotrebovaného paliva v 

m³/rok 
Poplatok   €/rok 

Drevo , brikety, 
palety, biomasa 

≤ 10 20 

 11 - 20  50 
21 - 30 60 

 31 - 40 95 
 41 - 50 105 
 Za každý začatý m³ sa poplatok zvyšuje o 20 € 
Uhlie , koks 
 

 

≤ 10 50 
11 – 20  90 
21 – 30  120 
31 – 40  160 
Za každý začatý m³ sa poplatok zvyšuje o 50 € 

 
 
1.3. zariadenia na spaľovanie kvapalných palív (nafta, vykurovací olej) 

 
Paušálny poplatok za rok 50 € 

 
 
 

2. CHEMICKÝ PRIEMYSEL 
 

2.1. čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov 
(LPG) a stlačeného zemného plynu (CNG) s obratom do 100 m³ /rok. 
 
Paušálny poplatok za rok 50 € 



 
 
2.2. Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) a stlačeného zemného 
plynu (CNG). 
 
Paušálny poplatok za rok 20 € 

 
 

3. OSTATNÝ  PRIEMYSEL  A  ZARIADENIA 
 

3.1. priemyselné spracovanie dreva 
 
mechanické   spracovanie dreva s projektovaným množstvom spracovaného 
dreva ˂  50 m³/deň     
 

33 € 

mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty ako sú napr. piliny, 
stružliny, triesky, štiepky  s projektovaným množstvom spracovania 
 ˂ 100 m³/deň 
 

33 € 

Spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel 
vrátane pridružených činností, napríklad začisťovania, podľa projektovanej 
spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: 
 

 

výroba aglomerovaných plošných materiálov s projektovou spotrebou 
polykondenzačných lepidiel v sušine  ˂ 10 t/rok 
 

33 € 

nanášanie lepidiel  ˂ 0,6 t/rok 33 € 
laminovanie dreva a plastov ˂ 0,6 t/rok 33 € 
nanášanie náterov  ˂ 0,6 t/rok 33 € 
impregnácia  ˂ 0,6 t/rok 33 € 

 
 
3.2. skládky palív, surovín,  produktov, odpadov, záchytných exhalátov a iné stavby, 
zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie 
 
Paušálny poplatok za rok 50 € 

 
3.3.Chov hospodárskych zvierat projektovaný na kapacitu chovných miest do 200 miest 
pre hovädzí dobytok, do 500 miest pre ošípané ( nad 30 kg ), do 100 miest pre prasnice, 
do 5000 miest pre hydinu a zajacovité zvieratá, do 2000 miest pre ovce, do 100 miest pre 
kozy, do 300 miest pre kone a do 1500 miest pre kožušinové a iné obdobné úžitkové 
zvieratá 
 
Percento naplnenia kapacity  ˂ 50 % 20 €/rok 
Percento naplnenia kapacity  od 50 do 100 % 50 €/rok 

 


