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„NÁVRH“  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. xx/2017 zo dňa 9.11.2017 o poplatkoch  
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď  

 
Mesto Sereď na základe splnomocnenia podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch           
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poplatkoch“) vydáva 
podľa § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov toto Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď (ďalej len „nariadenie“).   
 

 
§ 1 

Účel nariadenia 
 

   Toto  nariadenie určuje: 
a) náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 6 ods. 4 

zákona o poplatkoch vo veciach určenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia,  
b) výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, 
c) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, na prevádzkovateľov ktorých sa nebude vzťahovať 

ustanovenie § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch  a za ktoré sa poplatok vyrubovať nebude. 
 
 

§ 2 
Náležitosti oznámenia 

Tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým 
zdrojom znečisťovania ovzdušia“, tvorí Prílohu tohto nariadenia. 
 

§ 3 
Poplatky  

1) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo súčtu 
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia.  

2) 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  prevádzkovateľ malého 
zdroja znečisťovania ovzdušia  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. 

3) Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva ako je uvedené v odseku 2) sa určuje násobkom 5 eur 
a podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v ods. 2), najviac však 663,87 eur. 



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

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

6) Poplatok vyrúbi mesto Sereď rozhodnutím. Poplatok je prevádzkovateľ malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia povinný uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.  

 

§ 4 
Vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktoré sa nevzťahuje  

oznamovacia a  poplatková povinnosť 
 

Od oznamovacej a poplatkovej  povinnosti  sú oslobodené:  
a) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje mesto Sereď, 
b) školy a školské zariadenia so sídlom na území mesta Sereď,  
c) rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď. 
 
 

§ 5 
Spoločné ustanovenia 

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia  malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia  sú príjmom  mesta 
Sereď. 

§ 6  
Záverečné ustanovenie  

1. Toto  nariadenie  nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018. 

2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 12/2012 o ochrane ovzdušia 
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území  mesta 
Sereď zo dňa 6.11.2012. 

 
 
              Ing. Martin Tomčányi  
                  primátor mesta 

 
 
Toto  nariadenie  mesta   schválené  Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 9.11.2017,  uznesením   
č.    ... 

V Seredi dňa: 
Deň vyhlásenia: 
Deň zvesenia: 



Príloha k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č. xx/2017 o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď. 
 

 
O z n á m e n i e  

údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia  
malým zdrojom znečisťovania 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 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 malom zdroji znečisťovania ovzdušia:  
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 

 
b) Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých 

a stredných zdrojov znečisťovania  uvádza: 
- druh výroby (činnosti) 
- druh paliva alebo druh a množstvo spotrebovanej 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 v m2  
 

3. Oznámenie vypracoval:   
 
Za správnosť údajov zodpovedá:   
Telefón: 
Dátum: 
Otlačok pečiatky: 
Predložené dňa: 


