
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2007 o ochrane ovzdušia  
a  poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 

 na území mesta Sereď  
 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Sereď na základe § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. 
o obecnom  zriadení, v znení  neskorších  zmien a doplnkov  a podľa § 2  ods. 2  zákona  
zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
predpisov (zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia) vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie (ďalej len VZN) o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď.   

 
  

I. ČASŤ 
 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 
 
 

§ 1  
Účel nariadenia 

 
   Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

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. 2), 

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) Malé zdroje znečisťovania ovzdušia sú: 1 
a) technologické  celky,  obsahujúce  stacionárne  zariadenia  na  spaľovanie  palív               

so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW (300 kW),  
b) technologické  celky  obsahujúce stacionárne  piestové spaľovacie  motory                        

s nainštalovaným  súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, 
c) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných  zdrojov    

znečisťovania ovzdušia, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu   
spôsobovať   znečistenie  ovzdušia,  skládky palív,  surovín,  produktov  a   odpadov 

                                                 
1 Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o  zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických 
požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii 
zdrojov znečisťovania a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších 
predpisov, § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia. 
 



a  stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého                
zdroja   alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.    

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. 

 
 
 

II. ČASŤ 
 

ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA 
 
 

§ 3 
Všeobecné povinnosti 

 
1) V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené 

výrobcom zariadení, prípadne uvedené v schválenom súbore technicko-
prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie 
prevádzky zdrojov znečisťovania alebo uvedené v súhlase orgánu ochrany ovzdušia. 

2) Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia, alebo 
pri modernizácii jestvujúcich zariadení sa musia voliť najlepšie dostupné technológie  
z hľadiska ochrany ovzdušia s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich 
obstaranie a prevádzku.  

 
 

§ 4 
Povinnosti prevádzkovateľov malého zdroja  znečisťovania ovzdušia  

 
1) Povinnosti prevádzkovateľov MZZO upravuje § 20 ods. 1, 2  zákona č. 478/2002 

Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov.   
2) Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 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 ďaľšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti 
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu 
a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín,  

b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom určený 
rozhodnutím,  vydaným mestom Sereď, 

c) 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 VZN                  
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 (ďalej len „prevádzkovateľ malého zdroja“), rozhoduje mesto 
Sereď. 

2) Mesto Sereď v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia: 
a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu, 
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov MZZO, 
c) vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý 

ministerstvo  uverejňuje vo vestníku, 
d) vydáva súhlas na povoľovanie stavieb MZZO vrátane ich zmien a na ich 

užívanie, 
e) vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny 

technologických zariadení MZZO, a na zmeny ich užívania a na ich prevádzku 
po vykonaných  zmenách,   

f) ukladá prevádzkovateľom MZZO opatrenia na nápravu,2 
g) ukladá prevádzkovateľom MZZO pokuty,3 
h) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZZO,4 
i) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením 

prevádzky     mobilných zdrojov, 
j) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie MZZO. 

3) Obec v  súhlasoch podľa písmen a) až j) môže určiť podmienky prevádzkovania 
MZZO. 

 
 

III.  ČASŤ 
 

POPLATKY  A  POKUTY 
 
 

§ 6  
Výpočet  a  platenie  poplatkov 

 
1) Mesto 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, výšku a termíny splátok poplatku            

                                                 
2  § 27 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa        
zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
3 § 38 ods. 6, 7 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa 
zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
4 § 38 ods. 10 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa 
zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
 



a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého                   
zdroja. 

2) Poplatok prevádzkovateľov MZZO sa pre každý zdroj znečisťovania určuje                 
na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky  20.000,- Sk na základe oznámenia 
údajov podľa § 4 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia za predchádzajúci kalendárny rok, 
úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok, k spotrebe palív 
a surovín, alebo prevádzkových plôch skládok, z ktorých znečisťujúce látky vznikli 
v predchádzajúcom roku.   

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

4) Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa určuje nasledovne:  
a) výška  poplatku  za  znečisťovanie  ovzdušia  zariadeniami  s tepelným  

príkonom  do 0,3 MW spaľujúcimi pevné a kvapalné palivá  (MZZO uvedené  
v  § 2 ods. 2  písm. a) a  b)  tohto VZN) sa  vypočíta z emisných faktorov 
uverejnených vo  Vestníkoch  MŽP  SR  č. 6/1996 a  č. 6/1999 a  základných 
poplatkov  pre jednotlivé vypúšťané znečisťujúce látky. Postup výpočtu           
je uvedený v Prílohe č. 1 tohto nariadenia, 

b) poplatok pre zariadenia technologických celkov nespadajúcich do kategórie 
veľkých a stredných zdrojov (MZZO uvedené v § 2 ods. 2 písm. c) tohto VZN) 
paušálnou  sumou  1000,-Sk/rok,  

c) plochy znečisťujúce ovzdušie, skládky odpadu,  palív, surovín, produktov 
(MZZO uvedené v § 2 ods. 2 písm. c) tohto VZN) sa spoplatňujú paušálnou 
sumou 5,-Sk/m2  prevádzkovanej plochy, maximálne však 20.000,-Sk/rok.  

5) Poplatok vyrúbi mesto Sereď rozhodnutím. Poplatok je prevádzkovateľ malého zdroja 
povinný uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o výške poplatku.  

6) Ak celková vypočítaná výška poplatku za kalendárny rok neprevyšuje sumu 100,-Sk, 
poplatok sa nevyrubuje. 

7) Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto zákona sa 
vzťahujú ustanovenia zákona o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní – správny poriadok). 

 
 
 

§ 7 
Pokuty  

 
1) Za nesplnenie povinností uvedených v § 4 ods. 2 písm. a) a b) tohto VZN, uloží mesto 

Sereď pokutu do výšky 20.000,-Sk. Pokutu možno uložiť do 1 roka  odo dňa, kedy sa 
mesto Sereď o porušení povinností dozvie, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto 
povinnosti. 

2) Pokutu od 100,-Sk do 100.000,-Sk uloží mesto Sereď prevádzkovateľovi malého 
zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 18 ods. 2 a v § 20 ods. 1 písm. a), c) a e) 
zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia v platnom znení. 

3) Za porušenie ustanovení uvedených v § 20 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 478/2002 
o ochrane ovzdušia v platnom znení, uloží mesto Sereď pokutu od 500,-Sk                     
do 10.000,-Sk. 

4) Na konanie o pokutách sa použije ustanovenie § 39 zákona č. 478/2002 v platnom 
znení. 

 
 



§ 8 
Spoločné ustanovenia 

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

mesta Sereď. 
 
 
 

IV. Č A S Ť 
 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 
 

1) Toto  nariadenie  mesta  Sereď bolo  schválené  uznesením  MsZ  č. 75 a nadobúda 
účinnosť dňom 4.5.2007. 

2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN 
mesta  Sereď  č. 3/2000  o ochrane  ovzdušia a poplatkoch  za  znečisťovanie ovzdušia 

            na území mesta Sereď.  
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Vladimír Vranovič 
                  primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1 
 

Základné poplatky (ZP) pre jednotlivé znečisťujúce látky (ZL): 
 
Znečisťujúca látka  ZP (Sk/t) 
Tuhé znečisťujúce látky (TZL) 5.000,- 
Oxid siričitý (SO2) 2.000,- 
Oxidy dusíka (NO) 1.500,- 
Oxid uhoľnatý (CO) 1.000,- 
suma C 4.000,- 
1. trieda 40.000,- 
2. trieda 20.000,- 
3. trieda 10.000,- 
4. trieda 2.000,- 

   
Kompenzačný koeficient (KK) pre všetky znečisťujúce látky podliehajúce poplatkovej 
povinnosti: 
 
Rok Kompenzačný koeficient (KK) 
2006 0,95 
2007 a 
neskôr 

1,00 

 
 
Všeobecné výpočtové vzťahy pre jednotlivé ZL pri zariadeniach na spaľovanie palív:5 
 
Mxi =  EF x SP 
Mxi – množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené z miesta vypúšťania (x) 
EF -  emisný faktor v kg/t paliva resp. v kg/mil.m3 plyn. paliva 
SP – spotreba paliva 
 
PZLi = ZPi x KK x  suma Mxi 
PZLi – poplatok za znečisťujúcu látku (i) vypustenú zo zdroja znečisťovania ovzdušia 
ZPi – základný poplatok pre znečisťujúcu látku (i) 
KK – kompenzačný koeficient  
i – druh znečisťujúcej látky (TZL, SO2, NO, CO, C) 
suma Mxi -  množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené z miesta vypúšťania (x)  
 
 
P = P TZL  +  P SO2 + P NO + P CO + P C 
P         - výsledný poplatok za znečisťovanie ovzdušia z 1 zdroja 
P TZL   - poplatok za tuhé znečisťujúce látky 
P SO2      - poplatok za oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý 
P NO     -  poplatok za oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý 
P CO     - poplatok za oxid uhoľnatý 
P C       - poplatok za organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík 
             (suma C) 
 
 
 
                                                 
5 Príloha č. 1 a č. 2  zákona č. 401/1998 Z. z.  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
predpisov. Vestníky MŽP SR č. 6/1996, č. 6/1999.  



Príloha č. 2  
 

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 a § 4 ods. 2 písm. a) 
VZN č. 1/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania 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) pri stacionárnych zariadeniach s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW  

prevádzkovateľ uvádza: 
- typ a počet kotlov 
- príkon kotlov 
- druh roštu 
- druh paliva 
- spotreba paliva (t, m3 ) za uplynulý kalendárny rok 
 

b) pri technologických zariadeniach  a  iných zariadeniach a činnostiach, ktoré nespadajú 
do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, prevádzkovateľ uvádza: 

- druh výroby (činnosti) 
- druh paliva alebo druh a množstvo použitej látky, ktorá znečisťuje ovzdušie 
  

c) pri skládkach palív, surovín, produktov a odpadov, ktoré znečisťujú ovzdušie, 
prevádzkovateľ uvádza: 

- druh vykonávanej činnosti 
- veľkosť manipulačnej plochy v m2   
- druh manipulovanej, skladovanej látky 
- množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok) 

 
3) Oznámenie vypracoval:  podpis 
 

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


