
Obecné zastupite ľstvo vo Visolajoch vydáva pod ľa § 6 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v 
súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia 
v znení neskorších predpisov, ktorým sa dop ĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o 
poplatkoch za zne čisťovanie ovzdušia znení neskorších predpisov toto 
 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E  N I E 
číslo  4/2008 

o ochrane ovzdušia pred zne čisťujúcimi látkami a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia  

 
Čl. 

Všeobecné ustanovenia  
1. Obec Visolaje na úseku ochrany ovzdušia plní úlohy preneseného výkonu 

štátnej správy. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) podrobnejšie upravuje 

povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré 
prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len MZZO) na území 
obce Visolaje pri ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami.  

3. Toto VZN určuje tiež spôsob spoplatnenia a spôsob určenia výšky a spôsobu 
platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia a vymáhanie uložených 
poplatkov a pokút.  

Čl. 2 
Základné pojmy  

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

2. Zdroj znečisťovania ovzdušia je technologický celok, sklad alebo skládka 
palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s 
možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná 
stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať 
ovzdušie (ďalej len "stacionárny zdroj")., vymedzený je ako súhrn všetkých 
zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku *2/. 

3. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia: 
a) sú ostatné technologické celky, ktoré v zmysle ustanovení § 3 ods. 2 

zákona č.478/2002 Z.z. a § 2 ods.2 Vyhlášky MŽP SR č.706/2002 
nepatria do kategórie veľkých a stredných zdrojov, 

b) sú to technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na 
spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 
MW, 

c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať 
znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a 
stavby, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja 
znečisťovania. 

4. Prevádzkovateľom MZZO je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo 
alebo možnosť prevádzkovať MZZO *3/.  
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5. Pri pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja znečisťovania 
ovzdušia, o začlenení a jeho kategorizácii rozhodne Obvodný úrad životného 
prostredia v Považskej Bystrici. *4/. 

      *1/ § 2 písm. b) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší)  
      *2/ § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší) 
      *3/ § 2 písm. p) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší)  
      *4/ § 3 ods. 3 č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší)  

 
Čl. 3  

Oprávnenia a povinnosti obce  
1. V súlade s ustanovením § 34 ods.1 zákona č.478/2002 obec v prenesenom 

výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia: 
a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného 

programu (§11 ods. 1), 
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov MZZO (§20), 
c) vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý 

ministerstvo uverejňuje vo vestníku (§22 ods. 1 písm. b) 
d) vydáva súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov 

vrátane ich zmien a na ich užívanie (§22 ods. 1 písm. d) 
e) vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny 

technologických zariadení MZZO a na zmeny ich využívania a na ich 
prevádzku po vykonaných zmenách (§22 ods. 1 písm. d) 

f) vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý 
ministerstvo uverejňuje vo vestníku,  

g) ukladá prevádzkovateľom MZZO opatrenia na nápravu (§27 ods. 1) 
h) ukladá prevádzkovateľom MZZO pokuty (§38) 
i) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZZO (§38 

ods. 10) 
j) všeobecne záväzným nariadením môže ustanoviť zóny s obmedzením 

prevádzky mobilných zdrojov, 
k) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie MZZO, 
l) môže určiť podmienky prevádzkovania MZZO, 
m) vydáva súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do 

kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich 
povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu, 

n) nariaďuje zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez 
súhlasu podľa § 22 ods. 1 písm. h. 

 
Čl.  4 

Povinnosti prevádzkovate ľov malých zdrojov zne čisťovania ovzdušia  
1. Prevádzkovatelia MZZO na území Obce Visolaje sú povinní *5/: 

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať malé zdroje znečisťovania v 
súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou, 

b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie životného prostredia 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 doklady, 

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou, 
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d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať 
obci údaje podľa § 20 ods. 1 písm. d) zákona, 

e) neprekročiť tmavosť dymu, 
f) požiadať o súhlas na umiestnenie MZZO oddelenie výstavby Obecného 

úradu vo Visolajoch, ktorých dokumentácia nebola schválená ako 
typový podklad alebo vzorový projekt, 

g) žiadosti, ktorých dokumentácia nebola schválená ako typový podklad 
alebo vzorový projekt, musia obsahovať zdôvodnenie najvýhodnejšieho 
riešenia z hľadiska ochrany ovzdušia a odborný posudok od 
organizácie, ktorá má odbornú spôsobilosť, ak o to orgán ochrany 
ovzdušia požiada 

h) 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 alebo uvedené v súhlase 
orgánu ochrany ovzdušia *6/. 

2. Povinnosti podľa ods.1 písm. a) a c) tohto VZN sa nevzťahujú na 
prevádzkovateľov MZZO akými sú lokálne kúreniská umiestnené v bytoch a 
stavbách pre individuálnu rekreáciu. 

3. Tieto povinnosti sa vzťahujú len na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú 
podnikateľmi *7/.  
*5/ § 20 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší)  
*6/ § 18 ods. 2 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší)  
 *7/ § 20 ods. 2 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší)  

 

Čl.  5 
Oznamovacia povinnos ť 

1. Prevádzkovateľ MZZO, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou 
na podnikanie, je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára Obci 
Visolaje za každý MZZO 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. *8/  

2. Náležitosti  oznámenia sú uvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia. 
3. Prevádzkovateľ MZZO je povinný písomne oznámiť do 15 dní na Obecný úrad 

Visolaje začiatok a ukončenie prevádzkovania MZZO a ostatné zmeny, ako 
zmena druhu paliva, emisií, zmena prevádzkovateľa a pod. 

           *8/ § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
 

 
Čl.  6 

Poplatok za zne čisťovanie ovzdušia  
1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto nariadenia, v súlade s § 1 

ods.1 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, platia 
právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú MZZO na území Obce Visolaje. 
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2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov 
za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej 
obci *9/. 

3. Ročný poplatok za prevádzkovanie MZZO určuje obce rozhodnutím starostu 
obce za kalendárny rok, podľa prílohy č. 1 tohto nariadenia *10/. 

4. Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok 
paušálnou sumou do výšky 20.000.-Sk/663,88€ na základe údajov 
oznámených podľa Čl. 5 tohto VZN, úmerne k množstvu a škodlivosti 
vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých 
znečisťujúce látky vznikajú *11/. 

5. Poplatok sa platí jednorázovo vždy najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia starostu obce o určení výšky poplatkov *12/. Ak 
dôjde v priebehu roka k zrušeniu MZZO, poplatok sa dopočíta za dobu 
prevádzkovania do zrušenia MZZO. 

6. Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú 
príjmom rozpočtu Obce Visolaje *13/. 

     *9/ § 3 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
     *10/ § 2 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
     *11/ § 3 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
     *12/ § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
    *13/ § 7 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

 
Čl.  7  

Správne konanie, pokuty a sankcie  
1. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa Čl. 5 tohto VZN a v rozhodnutí 

obce*14/ uloží Obec Visolaje prevádzkovateľovi MZZO, v súlade s 
ustanovením § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia, pokutu vo výške do 20.000 Sk/663,88€. 

2. Pokutu vo výške od 100 Sk/3,32€ do 100 000 Sk/3319,39€ uloží Obec 
Visolaje prevádzkovateľovi MZZO, v súlade s ustanovením § 38 ods. 6 
zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší,  
• za prevádzkovanie MZZO v rozpore s ustanovením čl. 4 ods. 1 písm. h) a 

za porušenie ustanovenia čl. 4, ods. 1, písm. a), c) ,e) a f)  
• alebo ak vykonáva činnosti podľa čl. 3 ods. 1 písm. c) bez súhlasu obce  
• alebo prevádzkuje zdroj bez súhlasu obce podľa čl. 3 ods. 1 písm. m)  
• alebo poruší zákaz podľa § 18 ods. 8 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. 

3. Pokutu vo výške od 500 Sk/16,60€ do 10 000 Sk/331,94€ uloží Obec Visolaje 
prevádzkovateľovi MZZO za porušenie ustanovenia čl. 4, ods. 1, písm. b) a d) 
tohto VZN. 

4. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa Obec Visolaje o 
porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr do troch rokov od porušenia 
povinnosti *15/. 

5. Pokuty platené prevádzkovateľom MZZO sú príjmom rozpočtu Obce Visolaje 
*16/. 

      *14/ § 6 ods.6 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
       *15/ § 8 ods.4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
      *16/ § 8 ods.5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
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Čl.  8  
Oslobodenie od poplatku 

 
1. Od poplatku sú oslobodené: 

a) MZZO akými sú lokálne kúreniská umiestnené v bytoch a stavbách na 
individuálnu rekreáciu, 

b) MZZO príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie, ktorej 
zriaďovateľom je Obec Visolaje, 

c) MZZO, ktorých prevádzkovateľom je škola alebo školské zariadenie v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Visolaje, 

2. Proti rozhodnutiu starostu obce, vydaného v súlade s týmto VZN, sa môže 
prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania odvolať najneskôr do 15 dní odo 
dňa doručenia rozhodnutia na Obvodnom úrade životného prostredia 
v Považskej Bystrici prostredníctvom Obecného úradu vo Visolajoch. 

 
 

 
Čl.  9 

Spolo čné ustanovenia  
 

1. Kontrolným orgánom ochrany ovzdušia pre MZZO na území obce je oddelenie 
výstavby a ostatní zamestnanci obce, poverení orgánom ochrany ovzdušia na 
kontrolu. 

2. Odvolacím orgánom ochrany ovzdušia pre MZZO je Obvodný úrad ŽP 
v Považskej Bystrici. 

 
Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Na  tomto VZN č. 4/2008 obce Visolaje  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo 
Visolajoch  dňa            . 

2. Toto VZN č. 4/2008 nadobúda účinnosť 15. dňom jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli obce Visolaje, 19.11.2008        

3. VZN  č. 4/2008 je prístupné na Obecnom úrade vo Visolajoch. 
 
 
 
   
                                                                                                 Pazderová Ľubica 
                                                                                                      starosta obce 
Vyvesené: 4.11.2008 
Zvesené:  19.11.2008 
Schválené OZ č.19 zo dňa 21.11.2008 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                 Príloha č.1 k VZN 4/2008 
 

Všeobecne záväzného nariadenia číslo 4/2008 o ochrane ovzdušia pred 
znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za zne čisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi zne čisťovania 
 

1. Výška poplatkov prevádzkovateľa stacionárneho zariadenia na spaľovanie 
palív s tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW. Stacionárne zariadenia na 
spaľovanie pevných, kvapalných a plynných palív podľa množstva spáleného 
paliva: 

1.1.    Cena za jednu tonu spáleného paliva za rok: 
     Hnedé uhlie                         165.-Sk/5,48€ 
     Čierne uhlie                         120.-Sk/3,98€ 
     Koks                                    115.-Sk/3,82€ 
     Drevo a drevené brikety        70.-Sk/2,32€ 
     Vykurovací olej                    100.-Sk/3,32€ 
     Nafta                                      30.-Sk/1€ 
     Zemný plyn                              1.-Sk/0,03€    (za 100m3)   

1.2. Minimálny poplatok za každý zdroj znečistenia je 100.-Sk/3,32€, ak výška 
poplatku nedosiahne 100.-Sk/3,32€ podľa bodu 1.1. 

 
2.  Výška poplatku prevádzkovateľov čerpacích staníc pohonných hmôt: 
2.1. Ročný poplatok 10.000.-Sk/331,94€ v prípade čerpacej stanice 

prevádzkovanej bez odlučovačov pár. 
2.2. Ročný poplatok 5.000.-Sk/165,97€ v prípade čerpacej stanice 

prevádzkovanej s odlučovačom pár. 
 

3. Technologické procesy/ročný poplatok: 
3.1.  spracovanie dreva s kapacitou do 20 m3/deň (píly, výroba nábytku, 
preglejok, drevovláknitých dosiek)                                    .......1.000.-Sk/33,19€ 

      3.2. Lakovne s kapacitou do 1 t náterových látok/rok       .......1.000.-Sk/33,19€ 
      3.3. chov hospodárskych zvierat do 100 ks hovädzieho dobytka, do 500 ks  
      ošípaných, do 5000 ks hydiny, do 2000 ks oviec, do 300 ks koní, do 1500 ks  
      kožušinových zvierat                                                        ....... 1.000.-Sk/33,19€ 
      3.4. chov hospodárskych zvierat s počtom prevyšujúcim počty uvedené 
      v bode 3.3. - poplatok sa prepočíta úmerne z poplatku 1.000.-Sk 
       3.5.  ostatné malovýroby                                                 .........   300.-Sk/9,96€ 

 
 

4. Plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktorú môžu spôsobovať znečisťovanie 
ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov/ročný poplatok: 

      4.1. do   500 m2                                                             ..........   500.-Sk/16,60€ 
      4.2. nad 500 m2                                                             ..........1.000.-Sk/33,19€   
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                         Príloha č. 2 k VZN 4/2008 
O z n á m e n i e 

Údajov potrebných pre ur čenie výšky poplatku za zne čisťovanie ovzdušia na 
rok ................(pod ľa skuto čnosti predchádzajúceho roka) 
Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa §6, odst.4 zákona č. 401/1998 Zb. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia tieto údaje potrebné pre určenie výšky poplatku: 

I. Všeobecné údaje 
Adresa zdroja:  
 
Prevádzkovate ľ zdroja:  
 
Identifikácia  (IČO, fyzická osoba, právnická osoba) 
 
Dátum zahájenia prevádzky:  
 
Názov technológie, výroby: 
 
 
 
II. Údaje o stacionárnych spa ľovacích zariadeniach 
 
Typ kotla: 
 
Druh paliva: 
 
Výkon: 
 
Spotreba paliva  :  

 
 
III. Údaje o technologických zariadeniach, celkoch 
 
Výroba Druh paliva Kapacita výroby t/rok 
   
 
IV. Údaje o skládke odpadov a surovín 
 

Prevádzková plocha v m 2 
 
Druh vykonávanej činnosti 
Druh manipulovate ľnej, skladovanej látky 
Veľkos ť manipula čnej plochy 
Množstvo látky v m3 
Odlučovacie zariadenia 
Počet výduchov 



Poznámka 
 
Podpis a pečiatka oznamovateľa: 
 


