
Obec Bešeňov v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

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

znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto : 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2020 

 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi  

  
Článok 1 - Účel nariadenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“ ) stanovuje náležitosti oznámenia 

prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia k poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, ďalšie podrobnosti vo veciach tohto 

poplatku, vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok obec 

nebude vyrubovať, a na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť k 

poplatkom.  

Článok 2 - Výška poplatku 

 

1) Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na spaľovanie palív 

s tepelným príkonom nižším ako 0,3MW sa skladá z paušálneho poplatku v sume 10,00 eur bez 

ohľadu na spotrebu paliva, ak v ňom za obdobie uplynulého roka spálili:  

a) do 0,75 t hnedého uhlia, alebo 

b) do 1,25 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja, alebo 

c) do 2,00 t ľahkého vykurovacieho oleja, alebo 

d) do 2,5 t nafty, alebo 

e) do 10000 m3 zemného plynu, alebo 

f) do 10 t dreva, drevených peliet. 

 

2) Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pri vyššej spotrebe 

paliva ako je uvedené v odst. 1) je násobok 10,00 € a podielu skutočnej spotreby k spotrebe 

uvedenej v odst.1, písm. a), b), c), d), e) a f), najviac však do výšky 663,87 eur. 

3) Výška poplatku prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania ovzdušia neuvedených 

v odst. 1) a 2) sa určuje paušálnou sumou pre každý zdroj vo výške od 20,00 € eur do 663,87 

eur úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív 

a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. 

5) Obec vyčleňuje malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok nebude vyrubovať a 

na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 6 odsek 4 zákona 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia1), a to:  

a) malé zdroje znečisťovania ovzdušia v objektoch vo vlastníctve obce  

b) malé zdroje znečisťovania ovzdušia školských a predškolských zariadení, ktorých 

zriaďovateľom je obec 

c) malé zdroje znečisťovania ovzdušia sociálnych a charitatívnych organizácií. 

 

Článok 3 - Náležitosti oznámenia podľa § 6 odsek 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 

 

1) Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia oznamuje obci údaje potrebné k 

určeniu poplatku za znečisťovanie ovzdušia v rozsahu, ako ich stanovuje Príloha č. 1 VZN.  

 



Článok 4 - Spôsob platenia poplatku 

 

1) Obec preskúma údaje v oznámení a vydá rozhodnutie o určení poplatku. 

2) Poplatok je splatný do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení poplatku. 

3) Poplatok je možné zaplatiť: 

a) v hotovosti do pokladne obce Bešeňov, 

b) bankovým prevodom na účet obce Bešeňov, 

c) poštovým poukazom na účet obce Bešeňov 

 

Článok 5 - Zánik zdroja 

 

Pri zániku malého zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem 

ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za 

znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku 

zdroja. Za tým účelom je prevádzkovateľ povinný oznámiť obci Bešeňov zánik zdroja do 15 

dní od jeho zániku, vrátane údajov podľa prílohy č. 1 VZN.  

 

Článok 6 - Záverečné ustanovenie 

 

1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bešeňove na 6. zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa 28.1.2020 uznesením č. 87 

3) Neoddeliteľnou súčasťou VZN je Príloha č. 1 

4) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Bešeňov  

 

 

Ing. Gabriel Timoranský, starosta obce 

 
 

 

Návrh VZN č. 1/2020  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi vyvesený na 

úradnej tabuli dňa: 30.12.2019 

Návrh VZN č. 1/2020  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi sňatý z úradnej 

tabule dňa: 15.1.2020 

vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 1/2020: neboli pripomienky 

Schválené VZN č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi vyvesené 

na úradnej tabuli dňa: 29.1.2020 

Schválené VZN č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi sňaté z 

úradnej tabule dňa: 13.2.2020 

 



Príloha č. 1 

 

 

Oznámenie pre obec Bešeňov od prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

(MZZO)  

 

 

 

pre výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia MZZO na rok 20......................................... 

 

podľa spotreby palív v predchádzajúcom roku v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov  

 

 

Názov a adresa prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia („MZZO“):  

 

................................................................................................................................................... ,  

 

IČO: ............................  

 

Adresa prevádzky: ...................................................................................................................  

       - prevádzka je - nie je samostatne stojaca budova ( nehodiace sa preškrtnúť) 

 

 

inštalovaný MZZO (názov, typ): ............................................................................................. 

 

 

počet MZZO: ............., inštalovaný príkon: ....................., celkový príkon: ..............................  

 

 

druh paliva: .......................................... , množstvo spotrebovaného paliva za rok..................... 

 

(uvádzajú sa spotrebované množstvá palív v predchádzajúcom roku) .......................................  

 

 

 

Pozn.: * 

- pri prevádzkovaní viacerých prevádzok vyplniť údaje zvlášť pre každú prevádzku, 

- pri prevádzkovaní viacerých druhov MZZO v rámci jednej prevádzky vyplniť údaje za každý   

druh MZZOV  

 

 

v ............................, dňa ...................................  


