
 Obecné zastupiteľstvo v Kuchyni podľa § 6 odst.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 odst.5 zákona č.104/198 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov  
 

v y d á v a 
 
 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 
č.4/2005 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  
 
  

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
 Toto nariadenie vymedzuje pojmy, povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia na území obce Kuchyňa a určuje výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia .  
 

Čl. 2 
Základné pojmy 

 
1. Znečisťujúcimi látkami pre účely tohto nariadenia sú akékoľvek látky vnášané ľudskou činnosťou priamo 

alebo nepriamo do ovzdušia, ktoré majú alebo môžu mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné 
prostredie. 

2. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých 
zdrojov a stredných zdrojov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobiť znečisťovanie 
ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov, stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, 
ak nie sú súčasťou veľkého a lebo stredného zdroja. 

3. Prevádzkovateľ malého zdroja podľa tohto nariadenia sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má 
právo alebo fyzickú možnosť prevádzkovať zdroj znečistenia ovzdušia na území obce. 

 
Čl. 3 

Povinnosti prevádzkovateľ malých zdrojov 
 
1. Prevádzkovateľ je povinný : 

a) Oznámiť každoročne do 15.februára obci Kuchyňa údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťanej 
znečisťujúcej látky a vo veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku. 

b) Platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia 
c) Umožniť povereným pracovníkom obce Kuchyňa kontrolu malého zdroja a poskytnúť všetky potrebné 

údaje o prevádzkovaní. 
2. Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na :  

a) Fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje s tepelným výkonom do 0,3 MW. Pokiaľ nie sú pravidelne 
používané na výkon podnikateľskej činnosti. 

b) Prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa ročne spáli menej paliva ako je 
uvedené v čl. 4 odst. 1. 

 
Čl. 4 

Výška poplatku 
 
1. Výška poplatku prevádzkovateľa  zariadenia na spaľovanie palív s tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW 

je 300,- Sk, ak v ňom za obdobie minulého roka spálili: 
 0,75 t hnedého uhlia, alebo 
 0,75 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja, alebo 
 1,00 t ľahkého vykurovacieho oleja, alebo 
 2,00 t nafty, alebo 
 40 000 m3 zemného plynu  
 1,50 t dreva spáleného v kúrenisku 

2. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 300,- Sk a podielu k skutočnej spotrebe  
uvedenej v ods. 1 najviac 20 000,- Sk. 
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3. Výška poplatku prevádzkovateľa malých zdrojov uvedených v ods.1 sa vyrubí za obdobie kalendárneho 
roka paušálnou sumou od 100.- Sk do 20 000 .- Sk úmerne podľa množstva látky, z ktorej znečisťujúce 
látky vznikajú. 

4. Poplatok sa zaokrúhľuje na celých 10.- Sk smerom hore. 
 

Čl. 5 
Vyrubenie poplatku 

 
1. Starosta obce ako správny orgán vydá rozhodnutie o určení poplatku, v ktorom určí výšku ročného 

poplatku osobitne za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej 
a prevádzkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia. 

2. Poplatok je splatný do 15 dní po doručení rozhodnutia o výške poplatku. 
 

Čl. 6 
Sankcie 

 
1. Za nesplnenie povinností uvedenej v čl. 3 ods 1 písm. a) uloží obec prevádzkovateľovi pokutu od 1000.-Sk 

do 10 000.- Sk . 
2. Za nesplnenie povinností uvedenej v čl. 3 ods 1 písm. b) je prevádzkovateľ povinný zaplatiť za každý deň 

omeškania penále vo výške 0.2  z vyrubeného poplatku. 
3. Za nesplnenie povinností uvedenej v čl. 3 ods 1 písm. c) uloží obec prevádzkovateľovi pokutu od 500.- Sk 

do 100 000.- Sk 
4. Pokutu podľa ods. 1 a 3 možno uplatniť do 1 roka odo dňa, kedy sa obec o porušení povinnosti dozvedela, 

najneskôr do 3 rokov do poručenia tejto povinnosti. 
 

Čl.7 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného podľa skutočnosti 

uplynulého kalendárneho roka , v ktorom znečisťoval ovzdušie , než došlo k zániku malého zdroja. Za tým 
účelom oznámi zánik malého zdroja do 15 dní obci vrátane údajov podľa prílohy tohto nariadenia. 

2. Poplatok je príjmom rozpočtu obce Kuchyňa. Použitie poplatku je účelovo viazané na ochranu životného 
prostredia obce a zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy ochrany ovzdušia. 

3. Sankcie sú príjmom rozpočtu obce. 
 

Čl.8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Obecné zastupiteľstvo Obce Kuchyňa sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia uznieslo dňa 09.12.2005 
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2006. 
 

Čl.9 
Zrušujúce ustanovenie 

 
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia stráca platnosť VZN zo dňa 
01.03.1996.  
 
 
 
Vyvesené dňa:  30.11.2005 
 
Schválené dňa: 09.12.2005 
 
Zvesené dňa:  28.12.2005 
 
 
 
          Róbert Bujna 
          starosta 
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