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  Mesto Svätý Jur  
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2015    

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Svätý Jur, V súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 

neskorších zmien   v y d á v a    všeobecné záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia a o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Svätý Jur. 

 

 

Mesto Svätý Jur 
Všeobecné záväzné nariadenie 

č.  3/2015 

 

 

O ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území 

mesta Svätý Jur 
 

 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje práva a povinnosti osôb 

pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri 

obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov znečisťovania ovzdušia a zodpovednosť za 

porušenie povinností na úseku ochrany ovzdušia. 

 

 

Článok 2 

Základné pojmy 

 

1. Pre účely tohto VZN sa rozumie: 

 

a) 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. 

 

b) prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo 

prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia. 

 

c) zdroj znečisťovania ovzdušia je 

 stacionárny zdroj, ktorým 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; vymedzený je ako súhrn všetkých 

zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku, 

 mobilný zdroj, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným 

hnacím motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie. 
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2. Stacionárne zdroje sa podľa miery ich vplyvu na ovzdušie alebo podľa rozsahu 

znečisťovania ovzdušia členia na 

a) veľký zdroj, ktorým je osobitne závažný technologický celok, 

b) stredný zdroj, ktorým je závažný technologický celok, ak nie je súčasťou veľkého zdroja, 

c) malý zdroj, ktorým je ostatný technologický celok, 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. 

 

3. V pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja podľa odseku 1 písm. c), o členení 

stacionárneho zdroja podľa odseku 2, rozhoduje okresný úrad. 

 

 

Článok 3 

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov 

 

1. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní: 

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s 

podmienkami určenými obcou podľa § 17 zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší, 

b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a mesta alebo týmito orgánmi povereným 

osobám ku stacionárnym zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok 

a kontroly stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady, 

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou, 

d) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať okresnému úradu 

ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie 

stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým 

osobám, 

e) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu, 

f) dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, 

g) podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho 

zdroja podľa § 31 ods. 2 zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší a predkladať mestu potrebné 

podklady. 

 

2. Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické 

osoby - podnikateľov. 

 

3. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu 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, podľa prílohy č. 2 tohto VZN. 

 

 

Článok 4 

Súhlas orgánu ochrany ovzdušia 

1. Súhlas orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na 

a) vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na 

ich užívanie; tento súhlas je záväzným stanoviskom, 

b) zmeny používaných palív a surovín, 

c) inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a 

na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu. 
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Článok 5 

Poplatky 

 

1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) platia právnické osoby a fyzické 

osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia, vo 

výške stanovenej v prílohe č.1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia. 

 

2. Ročný poplatok sa platí jednorázovo v jeho výške do 15-tich dní, odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o výške poplatku /v zmysle rozhodnutia/. 

 

3. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje 

malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje mesto. 

 

4. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok 

paušálnou sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 

zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia úmerne k množstvu a 

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

znečisťujúce látky vznikajú. 

 

5. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky 

ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta. 

 

6. Mesto je oprávnené vyčleniť malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok nebude 

vyrubovať a vyčleniť prevádzkovateľov na ktorých sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť  

podľa § 6 odseku 4 zákona č. 401/1998 Z. z o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a prílohy 

č.1 tohto VZN. 

 

7. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu mesta. 

 

 

 

Článok 6 

Pokuty 
 

1. Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 zákona č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona č. 

401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia uloží mesto prevádzkovateľovi 

malého zdroja pokutu do 663, 87 eura. 

2. Mesto uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 33 eur do 3 300 eur, ak poruší 

povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, v § 16 ods. 1 písm. a), c), e) a f) zákona č.137/2010 Z. z. 

o ovzduší, alebo prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona 

č.137/2010 Z. z. o ovzduší alebo poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a) zákona 

č.137/2010 Z. z. o ovzduší. 

 

3. Mesto uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 20 eur do 330 eur, ak poruší 

povinnosti ustanovené v § 16 ods. 1 písm. b), d) a g) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší.  

 

4. Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení 

pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená a 

prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené mestom podľa zákona 

č.137/2010 Z. z. o ovzduší, mesto uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút a 

môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky stacionárneho zdroja. 
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5. Mesto môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení 

povinnosti dozvedelo, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 

Pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada mesto na závažnosť a rozsah porušenia povinností, 

na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu. 

 

6. Výnosy pokút uložené mestom podľa tohto zákona sú príjmom mesta. 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Týmto sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/1999 o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia a Dodatok č. 1/2000 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Svätý Jur č. 1/1999 

„O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“, vrátane prílohy k nim. 

2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 25.05.2015. 

 

 

 

 
Ing. Šimon Gabura  
Primátor mesta v.r. 

 

 

Návrh na pripomienkovanie bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk : 

odo dňa:  16.04.2015 

do dňa:  05.05.2015 

Po schválení Mestským zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli 

a www.svatyjur.sk: 

odo dňa:  07.05.2015 

do dňa: trvá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svatyjur.sk/
http://www.svatyjur.sk/
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Príloha č. 1 

Všeobecne záväzného nariadenia č.  3/2015 

Poplatky za znečisťovanie 

 

Za znečisťovanie ovzdušia sú prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia so 

súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW /t.j. do 300 kW/ povinní platiť 

poplatky v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 

 

Ods. (1) Energetické zdroje 

Výška poplatku podľa palivovej základne, množstva a druhu spotrebovaného paliva za 

predchádzajúci rok 

a) Tuhé fosílne palivá (uhlie, koks…) 

Množstvo spotrebovaného paliva v kg Výška poplatku v € 

0 - 750 kg................  10 € 

 

b) Tekuté palivá (nafta, vykurovacie oleje,…) 

Množstvo spotrebovaného paliva v kg Výška poplatku v € 

0 - 2 000 kg.............. 10 €  

 

c) Plynné palivá (zemný plyn, propán – bután,…) 

Množstvo spotrebovaného paliva Výška poplatku v € 

v m3 v l 

0 - 10 000 m3........... 10 € 

 

d) Drevo a drevené brikety 
Množstvo spotrebovaného paliva v m3 (drevo) a v tonách (drevené brikety) Výška poplatku v 

€ 

0 - 2 t....................... 10 € 

 

Ods. (2) Zariadenia technologických výrob 

a) Stolárske dielne s projektovanou kapacitou do 50 m3 spracovaného dreva za deň 

Množstvo spracovaného dreva v m3 za deň Výška základného poplatku v € 

0 - 5 m3..................... 10 € 

 

b) Lakovne s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel do 600 kg za rok 

Množstvo spotrebovaných náterových hmôt v kg Výška základného poplatku v € 

0 - 200 kg .................10 € 

 

c) Zvarovne paušálnou sumou 10 € za rok. 

 

d) Nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt bez použitia organických rozpúšťadiel 

s projektovanou spotrebou práškovej hmoty do 1000 kg za rok 

Množstvo spotrebovaných náterových hmôt v kg Výška základného poplatku v € 

0 - 300 kg.................. 10 € 

 

Ods. (3) Skládky materiálov 

Výška poplatku podľa veľkosti plochy skládky 

Plocha skládky v m2 Výška poplatku v € 

0 - 100 m2................. 10 € 

 

Ods. (4) Stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie 

1. Domové čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou do 5000 EO: 10 € 

2. Čistiarne priemyselných odpadových vôd s projektovanou kapacitou do 2000 EO: 30 € 
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3. Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest 

a) ošípané s hmotnosťou nad 30 kg do 250 ks.............................. 10 € 

b) prasnice do 50 ks...................................................................... 10 € 

c) hydina do 2 500 ks ....................................................................10 € 

d) hydina 2 500 - 5 000 ks .............................................................20 € 

e) hovädzí dobytok do 100 ks .......................................................10 € 

f) ovce do 1 000 ks.........................................................................10 € 

g) kone do 150 ks ..........................................................................10 € 

h) kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá do 700 ks............ 10 € 

 

4. Zariadenia, ktoré nie sú uvedené v prílohe, budú hodnotené individuálne, na základe čoho 

budú určené poplatky. 

 

Ak sa v zariadeniach na spaľovanie palív za obdobie uplynulého roka spáli viac ako je vyššie 

uvedené, a v chovoch sa nachádza vyšší počet zvierat, je výška poplatku násobkom 10 € 

a podielu k spotrebe uvedenej v jednotlivých odsekoch (1) až (4), najviac však do výšky 663, 

87 eura. 

 

 

 

 

Príloha č. 2 

Všeobecne záväzného nariadenia č.  3/2015 

 

OZNÁMENIE 

údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na tento rok 

(podľa skutočnosti roka predchádzajúceho) 

 

Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o 

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Mestskému úradu vo Svätom Jure tieto údaje potrebné 

pre určenie výšky poplatku:  

 

Všeobecné údaje:  
Adresa zdroja:  
 

Prevádzkovateľ zdroja (adresa):  
 

Identifikácia:  

(IČO, právnická osoba, fyz. osoba oprávnená na podnikanie):  
 

Dátum zahájenia prevádzky:  

Malý zdroj - názov technológie, výroby, činnosti:  
 

 

Údaje o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia:  

1. Tepelné zdroje spaľujúce zemný plyn, resp. propánbután alebo ekologické kotly s 

pyrolytickým spaľovaním dreva s menovitým príkonom nižším ako 300 kW (resp. výkonom 

nižším ako 270 kW)  

 

Typ kotla:                                                               Príkon (alebo výkon):  

Druh paliva:                                                          Výška komína:  

Spotreba paliva ( m3 ):  
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2. Tepelné zdroje spaľujúce drevo, uhlie, ľahký vykurovací olej, ťažký vykurovací olej, 

opotrebované motorové oleje, naftu s menovitým príkonom nižším ako 300 kW (resp. 

výkonom nižším ako 270 kW)  

 

Typ kotla:                                                             Príkon (alebo výkon):  

Druh paliva:                                                        Výška komína:  

Spotreba paliva ( t ):  

 

3. Technologické zdroje (napr. výroba keramiky, výroba betónu, malty..., výroba náterových 

látok, tlačiarenských farieb, gleja, lepidiel..., čerpacie stanice pohonných hmôt s obratom do 

100 m3/rok a ČS skvapalnených uhľovodíkových plynov, lakovne, opravovne motorových 

vozidiel..., čistiarne odpadových vôd, kompostáreň, polygrafia, mechanické spracovanie 

kusového dreva, spracovanie kože, chov ošípaných, prasníc, hydiny, hovädzieho dobytka, 

oviec, koní, kožušinových zvierat, pekárne, liehovary, údenie mäsa a rýb, mlyny..., skládky 

palív, surovín a pod.)  
 

Druh znečisťujúcich látok:  

Kapacita výroby, resp. spotreba org. rozpúšťadiel, obrat, počet (t/rok, m3/rok, m3/deň, ks...):  

 

Druh manipulovanej, skladovanej látky:  

Množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok):  
 

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov svojím podpisom dávam súhlas na evidenciu 

a spracovanie osobných údajov, ktoré boli získané na účel vybavenia žiadosti.  

 

Oznámenie vyhotovil:                                         Podpis:                              Telefón:  
 

Za správnosť zodpovedá:                                   Podpis: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


