
 

 

 
 

 
 

MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2020 

 

O POPLATKOCH ZA ZNEČISTENIE OVZDUŠIA  MALÝMI 

ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 05.02.2020 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 05.02.2020 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 05.02.2020 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 19.02.2020 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené 

dňa: 
20.02.2020 

 

Pripomienky zaslať: 

 písomne na adresu: Mesto Spišská Stará Ves, Mestský úrad, Štúrova 228/109,  

                                  061 01 Spišská Stará Ves 

 elektronicky na adresu: mesto@spisskastaraves.sk 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to 

najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

Na rokovaní MsZ v Spišskej Starej Vsi: 20.02.2020 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli 

mesta: 
 

21.02.2020 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 07.03.2020 

 
 

 



 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Stará Ves 

č. 1/2020 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými 

 zdrojmi znečisťovania 

 
Mesto Spišská Stará Ves v súlade s ustanoveniami §6 ods. 2 zákona č. 369/1990 zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe splnomocnenia §6 ods.5 zákona 

č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 

a v súlade so zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a Vyhláškou Ministerstva životného 

prostredia a Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o ovzduší vydáva pre územie mesta Spišská Stará Ves toto všeobecne 

záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“). 

 

§1 

Účel nariadenia 

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb 

teda podnikateľov pri ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami na území mesta Spišská 

Stará Ves, upravuje náležitosti oznámenia, určuje výšku a spôsob platenia poplatku za 

znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej 

len „MZZO“). 

 

§2 

Náležitosti oznámenia údajov 

 

Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia je povinný v oznámení údajov uviesť 

všetky údaje potrebné pre výpočet výšky poplatku za znečistenie ovzdušia MZZO. 

 

§3 

Oslobodenie od poplatkovej a oznamovacej  povinnosti 

 

1) Poplatok sa nebude vyrubovať prevádzkovateľovi malého zdroja, ktorým je: 

    a) mesto Spišská Stará Ves, 

    b) školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto Spišská Stará Ves, 

    c) iné rozpočtové a príspevkové organizácie mesta Spišská Stará Ves. 

 

2)  Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľa malého zdroja, ktorým je: 

    a) mesto Spišská Stará Ves, 

    b) školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto Spišská Stará Ves, 

    c) iné rozpočtové a príspevkové organizácie mesta Spišská Stará Ves. 

 

§4 

Spôsob určenia výšky poplatku 

 

Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určí pre kalendárny rok maximálne do 

výšky 663,87 EUR. Poplatok sa vypočíta na základe údajov z oznámenia, úmerne k množstvu 

a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe paliva a surovín, z ktorých 

znečisťujúce látky vznikajú v zmysle sadzobníka poplatkov za MZZO. Sadzobník poplatkov 

za malé zdroje znečisťovanie ovzdušia tvorí prílohu č. 1 VZN. Ročný poplatok 

prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov ním prevádzkované malé zdroje 

znečisťovania ovzdušia v jednej obci. 



 

 

 

§5 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Mestské zastupiteľstvo Spišská Stará Ves sa uznieslo na všeobecnom záväznom nariadení 

č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 

znečistenia na území mesta Spišská Stará Ves dňa 20.02.2020. 

 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta. 

 

3) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2003 

o poplatkoch za znečistenie ovzdušia  malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Spišská 

Stará Ves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. Ján Kurňava 

                                                                                                          primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 

 

k VZN č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  malými zdrojmi znečisťovania 

 

 

Sadzobník poplatkov 
 

Sadzby poplatkov pre znečisťujúce látky vypúšťané malými zdrojmi znečistenia sa 

určujú takto: 

 

 

 

1. Zemný plyn , propán - bután 

         

Množstvo spotrebovaného paliva:    

   v m3/rok €/rok 

do 5 000 20,00 

od   5 000 do 10 000 41,49 

od 10 001 do 15 000 56,42 

od 15 001 do 20 000 66,38 

od 20 001 do 25 000 82,98 

od 25 001 do 50 000 99,58 

nad 50 001 165,96 

 

 

 

   

2. Tuhé palivo (koks, uhlie, ťažké vykurovacie oleje) 

    

   

Množstvo spotrebovaného paliva: 

v kg/rok €/rok 

do 20 000     43,15 

od 20 001 do 23 000 53,11 

od 23 001 do 26 000 66,38 

od 26 001 do 29 000 132,77 

od 29 001 do 32 000 199,16 

od 32 001 do 35 000 265,55 

od 35 001 do 38 000 331,93 

od 38 001 do 41 000   398,32 

od 41 001 do 44 000 467,71 

od 44 001 do 47 000 531,10 

od 47 001 do 50 000 597,49 

nad 50 001 663,87 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

3. Kvapalné palivo ( Ľahké vykurovacie oleje, nafty, organické kvapaliny) 

         

Množstvo spotrebovaného paliva: 

v t/rok €/rok 

do 0,5 33,19 

do 1 53,11 

do 2 66,38 

do 3 132,77 

do 4 199,16 

do 5 265,55 

do 6 331,93 

do 7 398,32 

do 8 467,71 

do 9 531,10 

do 10 597,49 

nad 10 663,87 

    

       

  

  

      

   

4. Straty  pri úniku a distribúcii zemného plynu. 

                                                                             

 

 €/rok 

do 10 000 m3                                                               16,59 

za preprav. každých ďalších 10 000 m3              16,59 

 

 

 

                       
   

 

 

 

 


