
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Semerovo   číslo 6/2016 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Semerovo  v zmysle zákona číslo 460/1992 Zb. Ústava 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov čl. 68, ust. § 6 ods.  2 zákona SNR číslo  
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, ust. § 6 ods. 4 zákona číslo 
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,  ust. § 
3 odst. 2 písm. c) zákona číslo 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, 
vydáva toto 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Semerovo  číslo 6 /2016 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
 

§ 1 
Účel nariadenia 

          Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) vymedzuje pojmy, 
povinnosti prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce 
Semerovo  a určuje výšku poplatkov za znečisťovanie ovzdušia. 
 

§ 2 
Základné pojmy 

 Na účely tohto nariadenia sa malými zdrojmi znečisťovania (ďalej len „malé zdroje“) 
považujú ostatné technologické celky, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu 
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby 
zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo 
stredného zdroja.  
 Prevádzkovateľom malého zdroja (ďalej len prevádzkovateľ) pre účely tohto 
nariadenia sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá 
prevádzkuje malý zdroj. 
 

§ 3 
Platenie poplatku 

 Poplatok nebude vyrubovaný za malý zdroj v rodinných domoch, za malé zdroje, 
ktoré prevádzkuje obec, za malé zdroje školských a predškolských zariadení, ktorých 
zriaďovateľom je obec a za malé zdroje znečisťovania ovzdušia sociálnych a charitatívnych 
organizácií.  
 
 Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci 
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. 

 
§ 4 

Náležitosti oznámenia 
 Prevádzkovateľ malého zdroja v oznámení uvedie údaje o množstva a škodlivosti 
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín z ktorých 
znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti 
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia. 
   

 



 
 
 
 

§ 5 
Výška poplatku 

 Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja sa určuje za obdobie  jedného roka. 
 Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok 
paušálnou sumou vo výške 5,- €  na základe § 4 tohto VZN úmerne k množstvu a škodlivosti 
vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce 
látky vznikajú. 
  

§ 6 
Spôsob platenia poplatku 

 Obec preskúma údaje v oznámení a vydá rozhodnutie o určení poplatku. 
 Poplatok je splatný do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení 
poplatku. 
 

§ 7 
Záverečné ustanovenia 

 1. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem  poplatku 
určeného podľa skutočnosti 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. Použitie poplatku je účelovo viazané na 
ochranu životného prostredia obce a na zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy ochrany 
ovzdušia prenesených na obec. 
            3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Semerovo č.VI/17/2014-A-1    
                zo dňa   14.03.2014  
 4. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Semerove dňa 26. augusta  
                2016 uznesením č. VII/10/2016 A3.   
 5. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenie na úradnej tabuli Obce Semerovo. 
 6. Nariadenie je prístupné na Obecnom úrade v Semerove. 
 
 
 
 V Semerove, dňa 26. 08. 2016                                 Marián  K e č k é š, v.r.       
                                                                                               starosta obce 
 Vyvesené dňa: 11. 08. 2016 
 Zvesené dňa: 
 
 
 
 
 
 
 

 


