
Návrh VZN zverejnený na vyhláškovej tabuli Obce            
Komja5ce dňom 21.10.2019 po dobu najmenej 15 dní. 

Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť 10-dňová lehota 
počas, ktorej môžu FO a PO uplatniť pripomienku k návrhu 
v písomnej podobe, elektronicky alebo ústne do zápisnice na 
Obecnom úrade Komja5ce v kancelárii prednostu OCÚ. 

     Návrh VZN zvesený z vývesnej tabuli dňa  07.11.2019 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Komja5ce 
                č. 2 /2019 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom. 

 



Obecné zastupiteľstvo Komja5ce podľa § 6 ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods.5 zákona  č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecnom 
záväznom nariadení: 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Komja5ce 
                č. 2 /2019 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 

                                                              
              Čl. 1 
            Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje náležitosQ oznámenia a určuje výšku poplatkov 
prevádzkovateľom  malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce KomjaQce. 

          Čl. 2 
                                                                  Základné pojmy 

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia /MZZO/ na účely tohto nariadenia je stacionárne 
zariadenie, ktorým je ostatný technologický celok plochy na ktorých sa vykonávajú práce,  
ktoré môžu spôsobiť znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov 
a stavby, zariadenia a činnosQ znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo 
stredného zdroja znečisťovania ovzdušia. 

                        Čl. 3 
                                                          Poplatková povinnosť 

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia plaQa právnické osoby a fyzické osoby oprávnené 
podnikať, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia. 
                       

                                                                           Čl. 4 
Povinnosť prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušie 

Prevádzkovateľ malého zdroja  znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť každoročne do 15 
februára údaje o spotrebe palív a surovín  obci potrebné k určovaniu poplatku. 



               Čl. 5  
            Výška poplatku 

1./ Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív s tepelným výkonom 
nižším ako : 

0.3 MW je 6.63€, ak v ňom za obdobie uplynulého roka spálil : 

a./ do 0.4 t.  hnedého uhlia, alebo 

b./ do 0.6 t. ťažkého vykurovacieho oleja, alebo 

c./ do 0.89 t. čierneho uhlia, koksu, dreva, ľahkého vykurovacieho oleja, alebo 

d./ do 3.5 t. naay, alebo 

e./ do  25 000 m3 zemného plynu  

2./ Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 6.63€ a podielu skutočnej spotreby 
k spotrebe uvedenej v odseku 1, najviac však 663,87€. 

3./ Výška poplatku prevádzkovateľa malých zdrojov uvedených v § 3 odsek 2 zákona 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa určí na obdobie kalendárneho roka paušálnou 
sumou do 663,87€ na základe oznámenia čl. 4  nariadenia úmerne k množstvu a škodlivosQ 
vypustených znečisťujúcich látok, alebo k spotrebne palív a surovín z ktorých znečisťujúce 
látky vznikajú. 

4./ Ročný poplatok pozostáva zo súčtu poplatkov prevádzkovateľa za všetky ním 
prevádzkované malé zdroje na území obce KomjaQce.    

                              Čl. 6 
Určenie poplatku 

1./ Obec preskúma údaje v oznámení a vydá rozhodnuQe o určení poplatku. 

2./ Poplatok je splatný do 15 dní po nadobudnue právoplatnosQ rozhodnuQa. 

                           Čl. 7 
     Sankcie 

1./Za nesplnenie povinnosQ uvedených čl.4 uloží obec prevádzkovateľovi  malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia  pokutu do výšky 663,87€. 
2./ Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa obec o porušení 
povinnosQ dozvedela, najneskôr do 3 rokov od porušenia povinnosQ.                                 



                          Čl. 8 
    Spoločné ustanovenie 

1./ Pri zániku malého zdroja znečisťovania ovzdušie je prevádzkovateľ povinný zaplaQť okrem 
poplatku určeného podľa skutočnosQ uplynulého roka aj poplatok za to obdobie 
kalendárneho roka v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja.         
Za tým účelom oznámi zánik malého  zdroja do 15 dní obci. 

2./ Poplatok je príjmom rozpočtu obce. 

                                                         

             Čl. 9 
       Záverečné ustanovenie 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019   o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým 
zdrojom bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce KomjaQce dňa 07.11.2019 
Uznesením číslo 73/07112019. 

Všeobecne záväzné Nariadenie č.2/2019  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým 
zdrojom nadobúda účinnosť pätnástym dňom po zverejnení od schválenia OZ a zároveň sa 
ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým 
zdrojom, ktoré bolo schválené 15.12.2011 Obecným zastupiteľstvom obce KomjaQce. 

 Peter Hlavatý, 
 starosta obce KomjaQce 

Vyvesené po schválení: 12.11.2019 

Zvesené po schválení: 27.11.2019 
                        


