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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb č. 5 /2008 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.  

 
 

       

 Obecné zastupiteľstvo v Lábe, podľa § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 5  zákona  č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za   

znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne  záväznom 

nariadení: 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) 

  

 (1) vymedzuje základné pojmy, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane 

ovzdušia,        

 (2) stanovuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov 

znečisťovania ovzdušia, 

 (3) vymedzuje tiež malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú od platenia poplatku za 

znečisťovanie ovzdušia oslobodené, 

 (4) určuje pôsobnosť Obce Láb ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. 

 

§ 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.1/ 

 (2) Malými zdrojmi znečisťovania  ovzdušia 2/ sú ostatné technologické celky  nepatriace do 

kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov3/, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré  

môžu spôsobiť znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, 

zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja ( 

ďalej len malý zdroj).4/   

 (3) Prevádzkovateľom malého  zdroja  znečisťovania ovzdušia sa rozumie  fyzická osoba - 

podnikateľ 5/ alebo právnická osoba 6/,   ktorá  má právo  alebo možnosť prevádzkovať zdroj 

znečisťovania ovzdušia na území obce. 

 

§  3 

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov. 

 

(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov sú podľa § 20 zákona o ochrane ovzdušia povinní: 

                                                
1  § 2   zákona  č.478/2002 Z. z.  o ochrane  ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších  predpisov 

2  § 3  ods.2  písm. c / zák.č.478/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení 

3  § 3 ods. 2 písm. a/  a  b/, zák. č. 478/2002 Z. z. 

4  Vyhláška MŽP SR 706/2002 Z. z 

5  § 1 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov ( Občiansky zákonník ) a 

§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov  

( Živnostenský zákon ) 

6  § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ( Obchodný zákonník ) 
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a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami 

určenými obcou, 

b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku 

zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky 

a predkladať im potrebné podklady, 

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou, 

d) viesť prevádzkovú dokumentáciu o zdrojoch a poskytovať obci a ďalším orgánom ochrany 

ovzdušia tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia, 

e) v zariadeniach na spaľovanie palív spaľovať len palivá určené výrobcom zariadení alebo 

uvedené v súhlase orgánu ochrany ovzdušia, 

f) neprekročiť tmavosť dymu. 

   (2) Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú na právnické osoby a fyzické osoby, 

ktoré sú podnikateľmi. 

   (3) Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v Obci Láb sú povinní: 

a)  oznámiť každoročne do 15. februára na obecný úrad v Lábe 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 a účinnosti odlučovacích 

zariadení.  Tlačivo pre oznámenie je neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia (príloha č.1).  

b)  oznámenie o prevádzke doručiť preukázateľne /priamo do podateľne prípadne doporučene/. 

c)  písomne oznámiť zánik alebo ukončenie prevádzkovania malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia do 15 dní obecnému úradu v Lábe, vrátane uvedenia údajov podľa prílohy tohto 

nariadenia. 

d)  platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia / ďalej len poplatok/, 

   (4) Oslobodené od platenia poplatku sú:  

a)  príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je Obec Láb, a ktoré nevykonávajú 

podnikateľskú činnosť, ako aj objekty a budovy obce, v ktorých sa takáto činnosť nevykonáva, 

b)  kotolne v bytových domoch, pokiaľ majú príkon do 0,3 MW. 

 

§ 4 

Poplatky 

 

        Orgánom príslušným na konanie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre 

prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania je Obec Láb. 7/ 

 

§ 5 

Výška poplatku. 

 

1)  Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania na území Obce Láb, sa pre každý 

zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou, na základe údajov oznámených v súlade so 

zákonom a týmto nariadením, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich 

látok, alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.  

    2) Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania na spaľovanie palív s 

príkonom nižším ako 0,3 MW sa stanovuje na 6,63 €, ak v ňom za obdobie uplynulého roka 

spálil do: 

 

  a ) 0,75 t hnedého uhlia alebo 

  b ) 0,75 t čierneho uhlia , koksu ,  

  c ) 0,75 t ťažkého vykurovacieho oleja  alebo 

                                                
7  § 28  zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia 



 3 

  d ) 1,00 t ľahkého vykurovacieho oleja  alebo 

  e ) 2,00 t nafty  alebo 

  f ) 2,00  t  dreva  spáleného pyrolýznym spôsobom, 

  g) 1,50  t  dreva spáleného v  kúrenisku 

 

   3) Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 6,63 € a podielu skutočnej spotreby  k 

spotrebe uvedenej v odseku 2 tohto ustanovenia , najviac však do výšky 663,87 €. 

    4) Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia so spaľovaním 

zemného plynu sa stanovuje ročnou paušálnou sumou 3,31 €, pričom sa nestanovuje množstvo 

spáleného zemného plynu, to znamená bez obmedzenia.   

    5) Výška poplatku prevádzkovateľov malých  zdrojov neuvedených v odseku 2 a 4, sa vyrubí 

za obdobie kalendárneho roka paušálnou sumou podľa prílohy č.2 tohto nariadenia, (napr. 

stavby, údenie mäsa a rýb, lakovne, zariadenia píly a spracovania dreva, výkrm  ošípaných , 

hovädzieho dobytka príp. hydiny a ostatné nevymenované činnosti, podliehajúce spoplatneniu 

z titulu znečisťovania ovzdušia) v stanovenej výške.  

 

§ 6 

Spôsob platenia poplatku. 

 

(1) Starosta obce ako správny orgán 8/ 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 znečisťovania 

ovzdušia. 

(2) Splatnosť poplatku je  15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti vydaného rozhodnutia. 

(3) Ak toto nariadenie neurčuje inak, vzťahuje sa na konanie o rozhodnutí poplatku osobitný 

predpis. 9/ 

 

§ 7 

Pokuty. 

 

(1) Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3 ods. 3 a určených v rozhodnutí obce uloží obec 

prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 €. 10/ 

(2) Pokutu od 3,31 € do 3319,39 € uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší 

povinnosti ustanovené v § 3 ods. 1 písm. a), c), e) a f) alebo ak vykonáva činnosti podľa § 22 

ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší bez súhlasu obce. 

(3) Pokutu od 16,59 € do 331,93 € uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja ak poruší 

povinnosti ustanovené v § 3 ods.1 písm. b) a d). 

(4) Pokutu obec uloží do jedného roka odo dňa, keď zistila porušenie povinnosti, najneskôr do 3 

rokov odo dňa  porušenia tejto povinnosti. Pri určení pokuty obec prihliada na závažnosť 

porušenia povinnosti. 11/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8  § 5 ods. 1 a § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) 

9  zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) 

10  § 8 ods. 3 zák. SNR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

11  § 8 ods. 4 zák. SNR č. 401/1998 Z. z.                                                              
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§ 8 

Spoločné a prechodné ustanovenie 

 

(1) Zánik malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý bude správcovi poplatku oznámený 

v priebehu prvého štvrťroka príslušného kalendárneho roka, najneskôr však do 31.3., bude orgán 

štátnej správy akceptovať tak, že za príslušný malý zdroj znečisťovania neurčí poplatok. Po 

tomto termíne, je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný zaplatiť celú 

čiastku poplatku, ktorá bola určená rozhodnutím pre príslušný kalendárny rok. 

(2) Poplatok platený prevádzkovateľom malého zdroja je príjmom rozpočtu obce.  

(3) Pokuty sú príjmom rozpočtu obce. 

 
 

§ 9 

Záverečné ustanovenia 

 
 

(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti č. 4/2007 zo dňa 07.11.2007. 

 

(2) Obecné zastupiteľstvo  v Lábe  sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani 

z nehnuteľnosti uznieslo dňa 10.12.2008. 

 

 

§10 

Účinnosť 

 

 Toto  nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             PaedDr. Monika Valúchová 

                                                                                                          starostka obce                                                                                                                                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 24.11.2008.       

Zvesené:    
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                                                                                                                                                               Príloha č. 1 

 

 

O z n á m e n i e 
 

údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 20             . 

(podľa skutočnosti roka 20             . ) 

 

 

     Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 

Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov obci Láb ako správcovi poplatku tieto 

údaje potrebné pre určenie výšky poplatku : 

 

I . Všeobecné údaje : 

___________________________________________________________________________ 

 

Adresa zdroja :                                        Malý zdroj – názov technológie, výroby 

                                                                                               (spaľovacie zariadenie s tepelným 

                                        príkonom nižším ako 0,3 MW, 

Prevádzkovateľ zdroja:                                                       zariadenie technologických  procesov a pod.                                                                                               

meno a adresa                                                                         uviesť o akú prevádzku sa jedná) 

                                                                                               

      

 

 

Identifikácia :  

( IČO,  fyzická osoba – podnikateľ , právnická osoba ) 

 

 

Bankové spojenie : 

 

 

Dátum zahájenia prevádzky : 

* uvádza sa mesiac a rok 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

II. Údaje o malých zdrojoch 

 

A. Prevádzkovateľ zdroja s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW  ďalej uvádza  

___________________________________________________________________________ 

 

Typ kotla :                                      Výkon v kW :    Počet: 

 

 

 

Druh paliva :                                          Spotreba paliva v tonách( pri pevnom palive), 

* zemný plyn, ORO, nafta,              v  m3( pri zemnom plyne)  :  
drevo, uhlie, koks, : 

 

 

Výška komína v m :                   Poznámka : 

alebo        

Počet výduchov:  

*(uvádza sa pri pieckach, gamatoch a pod.) 

___________________________________________________________________________ 
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  -  2  - 

 

 

B. Prevádzkovateľ zariadenia ostatných technologických celkov nepatriacich do kategórie veľkých a stredných 

zdrojov ( napr. lakovne, autoopravovne, pílnice a spracovanie dreva, údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne, 

spracovanie obilia, iná výroba z ktorej vznikajú znečisťujúce látky a pod. ) uvádza : 

___________________________________________________________________________ 

 

kapacita výroby ( v t / rok, ks/rok ) 

___________________________________________________________________________ 

spotreba základných surovín ( t / rok ) 

___________________________________________________________________________ 

druh základných a vybraných znečisťujúcich látok 

(tuhé znečisťujúce látky, anorganické a organické plyny a pary).  

___________________________________________________________________________ 

hmotnostný tok znečisťujúcich látok ( t / rok ) 

___________________________________________________________________________ 

spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok ( meranie, bilančný výpočet ) 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov a odpadov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré 

môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, stavby, zariadenia a iné činnosti znečisťujúce ovzdušie ( napr. 

manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, obilím, ČOV, výkrm hovädzieho dobytka a ošípaných, výkrm hydiny, 

silážovanie, senážovanie, čerpacie stanice PHM s obratom do 100 m3 , poľné a spevnené hnojiská, sklady, 

skládky - nádrže močovky, iné zariadenia a pod.) uvádza : 

 

___________________________________________________________________________ 

druh vykonávanej činnosti 

 

___________________________________________________________________________ 

druh manipulovanej, skladovanej látky 

( základné a vybrané znečisťujúce látky, ostatné znečisťujúce látky tuhé, plynné a pary) 

___________________________________________________________________________ 

množstvo manipulovanej, skladovanej látky ( v t / rok ) 

 

___________________________________________________________________________ 

veľkosť manipulačnej plochy v m2 

___________________________________________________________________________ 

  

 

 
 

 

 

 

Oznámenie vyhotovil :                                                          Podpis : 

 

 

 

Za správnosť zodpovedá :                                                            Podpis : 

 

 

 

 

Telefón : 

Predložené dňa :  
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                                                                                                                                                                 Príloha č. 2 

 

Poplatok  pre prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia pre 

technologické zdroje za kalendárny rok podľa skutočností za uplynulý rok sa určuje 

paušálnou sumou:       

 

                           Technologické zdroje   Poplatok 
 
Čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových 

plynov podľa projektovaného alebo skutočného ročného obratu do 100 m3. 

Čerpacie stanice – s tlakovou nádržou slúžiacou na uskladnenie 

skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG). 

Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, plochy na ktorých sa vykonávajú 

práce, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia. 

 

49,79 € 

 

Opravy náterov, prestriekavanie áut, nanášanie náterov na veľkorozmerné 

výrobky (napr. autobusy, nákladné vozidlá, koľajové vozidlá, lode) s 

projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,5 t/rok. 

 

49,79 € 

 

Nanášanie náterov (povlakov) na povrchy, lakovanie s projektovanou 

spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,6 t /rok: 

- plasty, guma, textílie, fólie, papier, kovy 

- navíjané drôty 

- pásové a svitkové materiály 

 

49,79 € 

 

 

Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok a iných 

materiálov vrátane odstraňovania starých náterov (povlakov) 

ostatnými organickými rozpúšťadlami do 0,6 t/rok. 

 

33,19 € 

 

 

Priemyselné spracovanie dreva 

- mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom 

spracovaného dreva menej ako 50m3/deň, 

-mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty (piliny, 

stružliny, triesky, štiepky) s projektovaným množstvom spracovania 

menším ako 100 m3/deň. 

 

33,19 € 

 

 

Skládky palív, surovín, produktov a odpadov, plochy na ktorých sa 

vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, stavby, 

zariadenia a iné činnosti znečisťujúce ovzdušie ( napr. manipulácia s uhlím, 

so sypkými materiálmi ,ČOV, poľné a spevnené hnojiská, sklady, skládky - 

nádrže močovky 

 

33,19 € 

 

 

Manipulácia s obilím, silážovanie, senážovanie 

 

10,00 € 

 

Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: 

ošípané (nad 30 kg) do 500 ks 

prasnice do 100 ks 

hydina do 5000 ks 

hovädzí dobytok do 200 ks 

ovce do 2000 ks 

kone do 300 ks 

kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá do 1500 ks 

 

 

0,66 €/kus 

1,32 €/kus 

0,06 €/kus 

2,32 €/kus 

0,16 €/kus 

0,66 €/kus 

0,13 €/kus 

 

 

Zariadenia na údenie mäsa a rýb s projektovanou kapacitou údenia do 

1000 kg za týždeň 

 

33,19 € 
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