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Mesto Sereď na základe ustanovenia § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a  zákona č. 137/2010 Z. z.  o ovzduší v znení 
neskorších predpisov  vydáva podľa § 6 ods. 2  zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) o ochrane ovzdušia 
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta 
Sereď.   

 

 
PRVÁ  ČASŤ 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 
 

 

§ 1  

Účel nariadenia 

 
   Toto nariadenie: 

a) určuje výšku a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi       
znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“), 

b) určuje náležitosti oznámenia vo veciach určenia poplatku prevádzkovateľom MZZO (viď. 
Príloha č. 1), 

c) upravuje pôsobnosť mesta Sereď vo veci rozhodovania pri výkone štátnej správy  na úseku 
ochrany ovzdušia.  

 

 

§ 2  

Základné pojmy 

1) Znečisťujúca látka je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou  priamo alebo  nepriamo do 
ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo  životné prostredie. 

2) Malý zdroj znečisťovania ovzdušia  je stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok, plochy, na 
ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať  znečisťovanie ovzdušia,  skládky palív,  
surovín,  produktov  a odpadov a  stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú 
súčasťou veľkého  zdroja   alebo stredného zdroja.1  a všetky  zdroje s podprahovou kapacitou podľa 
prílohy č. 2 vyhl. Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky č. 356/2010,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 
v znení neskorších predpisov.   
 
3) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo  fyzická osoba, 
ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečistenia  ovzdušia. 

4) Poplatník podľa tohto nariadenia je každá právnická  alebo fyzická osoba  oprávnená na 
podnikanie, ktorá prevádzkuje MZZO a ktorá nie je oslobodená od platenia  poplatku  za 
znečisťovanie ovzdušia týmto nariadením. 

                                                 
1  § 3 ods. 2) písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 



DRUHÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA 
 

 

§ 3 

Všeobecné povinnosti 

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  

2) V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené súhlasom orgánu 
ochrany ovzdušia alebo integrovaným povolením, alebo uvedené v dokumentácii zariadenia, ak 
súhlasom alebo integrovaným povolením nie sú určené požiadavky na palivo.3  

 

§ 4 

Povinnosti prevádzkovateľov malého zdroja  znečisťovania ovzdušia  

1) Povinnosti prevádzkovateľov MZZO upravuje § 16 ods. 1, 2  zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“).   

2) Prevádzkovatelia MZZO sú ďalej povinní: 
a) oznámiť každoročne do 15. februára roka mestu  Sereď za každý 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 
MZZO a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení, 

b)  oznámiť  mestu  Sereď zánik,  resp.  zmenu  prevádzkovateľa MZZO do 15 dní odo dňa 
zániku,  resp. zmeny  a  zároveň  oznámiť  údaje  potrebné  pre výpočet poplatku za obdobie 
príslušného roka, v ktorom MZZO prevádzkoval. 

3) Povinnosť platiť poplatok a podávať oznámenie v zmysle § 5 ods. 1 tohto nariadenia  sa   
nevzťahuje: 

a) fyzické osoby, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie a prevádzkujú MZZO len pre  vlastné    
      potreby domácnosti so sídlom na území mesta Sereď, 
b) MZZO, ktoré prevádzkuje mesto Sereď, 
c) školy a školské zariadenia so sídlom na území mesta Sereď,  
d) rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď. 
 
 
 

§ 5  

Pôsobnosť,  práva a povinnosti orgánu ochrany ovzdušia 

1)  O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje 
MZZO, rozhoduje mesto Sereď. 
                                                 
2  §14 ods. 1) zákona  o ovzduší v znení neskorších predpisov. 
3  § 14 ods. 2) zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. 



2) Mesto Sereď v prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia: 
a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu, 
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov MZZO, 
c) vydáva súhlas pre MZZO podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f)  zákona o ovzduší, 
d) ukladá prevádzkovateľom MZZO opatrenia na nápravu, 
e) ukladá prevádzkovateľom MZZO pokuty, 
f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZZO, 
g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky     mobilných 

zdrojov, 
h) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie MZZO, 
i) nariadi zastavenie prevádzky MZZO, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) 

zákona o ovzduší. 

3) Obec v  súhlasoch podľa ods. 2 písm. c) môže určiť podmienky prevádzkovania MZZO. 

 
 

TRETIA  ČASŤ 

POPLATKY  A  POKUTY 
 
 
 

§ 6  

Výpočet  a  platenie  poplatkov 

1) Mesto preskúma údaje uvedené v oznámení a vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok 
prevádzkovateľa MZZO za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku a ďalšie podmienky 
týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja. 

2) Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované 
MZZO. 

3) Výška  poplatku  za  znečisťovanie  ovzdušia  zariadeniami s tepelným  príkonom  do 0,3 MW 
spaľujúcimi pevné,  kvapalné a plynné palivá sa stanovuje na 5 eur, ak v ňom za obdobie uplynulého 
roku spálil:  

a) 20 000 m3 zemného plynu, 
b) 0,5 t čierneho uhlia, hnedého uhlia, koksu, 
c) 0,5 t vykurovacieho oleja, 
d) 0,5 t nafty, 
e) 0,5 t dreva. 

4) Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva ako je uvedené v odseku 3) sa určuje násobkom 5 eur 
a podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v ods. 3), najviac však 663,87 eur. 

5) Výška poplatku za plochy znečisťujúce ovzdušie, skládky odpadu,  palív, surovín, produktov sa 
vyrubí za obdobie kalendárneho roka paušálnou sumou 0,25 eur/m2  prevádzkovanej plochy, najviac 
však 663,87 eur. 

6) Výška poplatku za zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých 
a stredných zdrojov sa vyrubí za obdobie kalendárneho roka paušálnou sumou 35 eur/rok.  

 



 

7) Poplatok vyrubí mesto Sereď rozhodnutím. Poplatok je prevádzkovateľ malého zdroja povinný 
uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o výške poplatku. Ak toto nariadenie neurčuje inak, 
vzťahuje sa na konanie  o určení poplatku osobitný predpis.4)  

 
 
 

§ 7 

Pokuty  

1) Za nesplnenie povinností uvedených v § 4 ods. 2 písm. a) a b) tohto nariadenia, uloží mesto 
Sereď pokutu do výšky 663,87 eura.   

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

3) Pokutu od 20 eur do 330 eur uloží mesto Sereď prevádzkovateľovi malého zdroja ak poruší 
povinnosti ustanovené v § 16  ods. 1  písm. b) a d)  zákona o ovzduší  v znení neskorších predpisov. 

4) Pokutu možno uložiť do 1 roka  odo dňa, kedy sa mesto Sereď o porušení povinnosti dozvie, 
najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti. Pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada mesto 
Sereď na závažnosť a rozsah porušenia povinností, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na 
čas trvania protiprávneho stavu. 

 
 

§ 8 

Spoločné ustanovenia 

1) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia  malým zdrojom a uložené pokuty sú príjmom  mesta Sereď. 

 
 
 

ŠTVRTÁ  ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 
 

1) Toto  nariadenie  bolo  schválené  uznesením  Mestského zastupiteľstva v Seredi č.   zo dňa 
6.11.2012.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013. 

 

                                                 
4  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 



2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta  
Sereď  č. 1/2007 o ochrane  ovzdušia a poplatkoch  za  znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 
znečisťovania ovzdušia  na území mesta Sereď.  

 
 
 
 
              Ing. Martin Tomčányi  
                  primátor mesta 

 
 
 
V Seredi dňa: 
 
Deň vyhlásenia: 

Deň zvesenia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1  
 

O z n á m e n i e  
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok  ....... 

(podľa skutočnosti roka  ............) 
 
 

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia v meste Sereď oznamuje podľa § 6 ods. 4 zák. 
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov  a § 4 ods. 2 
písm. a) VZN č. 12/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 
ovzdušia na území mesta Sereď údaje potrebné pre určenie výšky poplatku: 

 
1. Všeobecné údaje 

 
- prevádzkovateľ zdroja 
- adresa prevádzkovateľa (fyzická, právnická  osoba, č. telefónu) 
- IČO prevádzkovateľa zdroja 
- adresa umiestnenia zdroja 
 

2. Údaje o MZZO 
 
a) Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 

MW  uvádza: 
- typ a počet kotlov 
- príkon kotlov 
- druh paliva 
- spotreba paliva (t, m3 ) za uplynulý kalendárny rok 
- počet prevádzkových hodín 
- druh a účinnosť odlučovacích zariadení 

 
b) Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých 

a stredných zdrojov znečisťovania  uvádza: 
- druh výroby (činnosti) 
- druh paliva alebo druh a množstvo použitej látky, ktorá znečisťuje ovzdušie 
- kapacita výroby  (t/rok) 

  
c) Prevádzkovateľ 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: 

- druh vykonávanej činnosti 
- druh manipulovateľnej, skladovanej látky  
- veľkosť manipulačnej plochy 
- množstvo látky v m3 

 
3. Oznámenie vypracoval:   

 
Za správnosť údajov zodpovedá:   
Telefón: 
Dátum: 
Otlačok pečiatky: 
Predložené dňa: 

 


