
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LOMNÁ
Č. 1/2010 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 
znečistenia na území obce Lomná

Obecné zastupiteľstvo v Lomnej na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm.  h/  
a v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 1 ods. 2 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej 
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov s  
použitím  zákona č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),  
zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí ako i ustanovenia § 6 ods.  5  zák. č. 401/1998 Z. 
z.  o poplatkoch  za   znečisťovanie  ovzdušia  v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo 
na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia::   

                                                        § 1

Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/ vymedzuje základné  pojmy, práva a  
povinnosti   prevádzkovateľov malých  zdrojov znečisťovania  ovzdušia na  území  obce   Lomná 
a určuje  spôsob  výpočtu  a   výšku  poplatku  za  znečisťovanie ovzdušia. 

(2) Predmetom je  úprava práv a povinností  pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok 
ľudskou činnosťou do ovzdušia.

(3) Toto  nariadenie  tiež  vymedzuje  zdroje  znečistenia, ktorým poplatok nebude vyrubený.

§ 2
Základné pojmy

(1) Znečisťujúcou látkou  pre účely  tohto nariadenia  sa rozumie akákoľvek  látka  vnášaná  ľudskou        
činnosťou  priamo alebo nepriamo do  ovzdušia,  ktorá  má  alebo  môže  mať  škodlivé  účinky 
na zdravie ľudí alebo životné prostredie.

(2) Malými  zdrojmi  znečisťovania  ovzdušia  v podmienkach obce Lomná sú  technologické  celky
obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým, tepelným 
príkonom do 0,3 MW, ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných 
zdrojov   znečisťovania, 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
znečisťovania. 

(3)   Prevádzkovateľom malého  zdroja znečisťovania ovzdušia sa rozumie právnická  osoba alebo 
fyzická osoba,  ktorá  má právo  alebo možnosť prevádzkovať malý zdroj znečisťovania ovzdušia 
na území obce Lomná.



                                                § 3
                                  Oznamovanie údajov

(1)  Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný písomne oznámiť každoročne 
do 15. februára na obecný úrad v Lomnej za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia veľkosť 
zdroja, spotrebu palív a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie potrebné údaje za 
uplynulý rok.

(2)  Pri zániku malého zdroja znečisťovania je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku 
určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok určený za to obdobie kalendárneho roka, 
v ktorom znečisťoval ovzdušie, než prišlo k zániku malého zdroja. Za tým účelom je takýto 
prevádzkovateľ povinný oznámiť zánik malého zdroja znečisťovania a súčasne predložiť 
oznámenie s údajmi  za obdobie prevádzkovania v príslušnom roku do zániku zdroja do 15 dní na 
Obecný úrad v Lomnej.

§ 4
Pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia

(1) O poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania na území 
obce Lomná rozhoduje obec Lomná.

(2)  Obec   rozhoduje o výške poplatku  právnickej a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje malý zdroj         
znečisťovania ovzdušia v súlade s platným všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto 
nariadením.

(3)  Obec preskúma údaje o prevádzkovaní zdroja znečisťovania a výšku poplatku určí rozhodnutím. 

§ 5
Výška poplatku

(1) O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na  podnikanie, ktorá prevádzkuje malý       
zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec.

(2) Poplatok sa určuje podľa veľkosti zdroja, druhu použitého paliva a škodlivosti vypúšťaných 
znečisťujúcich látok za kalendárny rok.

(3)   Sadzby pre určenie výšky poplatku sú v eurách nasledovné:

   3A. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív. 
        Ročný paušálny poplatok bude určený v € podľa veľkosti tepelného príkonu zdroja a druhu      
       používaného paliva nasledovne:



Druh používaného paliva 

bez rozdielu na množstve

Tepelný príkon v MW 

0,001 - 0,075 0,075 - 0,150 0,150 - 0,225 0,225 - 0,300

hnedé uhlie                         83 € 116 € 166 € 233 €

čierne uhlie, koks 67 € 100 € 133 € 183 €

mazut, olej, nafta 50 € 83 € 100 € 133 €

Drevo 35 € 60 € 83 € 116 €

zemný plyn, propán, propán-

bután

10 € 20 € 30 € 35 €

    
       3B. Lakovne a prípravne malých častí karosérií automobilov na striekanie a lakovanie

Ročný paušálny poplatok bude určený podľa množstva použitých náterových látok do 1 t 
            ročne:
a) od 1 kg - do 100 kg -   33,- €
b) od 100 kg - do 500 kg - 166,- €
c) od 500 kg - do 1 000 kg - 333,- €

3C. Skládky paliva (uhlia) : ročný paušálny poplatok bude určený podľa množstva predaného   
paliva - uhlia, sumou 0,07€ za každú tonu.

      
        3D.Čistiarne odpadových vôd: ročný paušálny poplatok bude určený podľa počtu 
ekvivalentných obyvateľov /EO/:
a) od 20 EO do 100 EO          - 33,- €
b) nad 100 EO  do 4999 EO    - 66,- €

§ 6
Oslobodenie od poplatku

Podľa § 6 odst. 5 zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. je oslobodený od poplatku aj oznamovacej 
povinnosti prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia:
a) sociálne a charitatívne služby (Farský úrad, Kostol),
len od poplatku:
a) príspevkové a rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec Lomná
b)   objekty a budovy vo vlastníctve obce Lomná, 
c)   školské zariadenia ZŠ a MŠ Lomná 



§ 7
                                                   Pokuty

(1) Za nesplnenie oznamovacej povinnosti alebo nezaplatenia určeného poplatku môže Obec Lomná     
prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia uložiť pokutu do 663,87€.

  (2) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa správca poplatku o porušení povinnosti 
dozvedel, najneskôr do troch rokov od nesplnenia alebo porušenia tejto povinnosti.

§ 8
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Poplatky, sankcie a pokuty platené prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sú príjmom    
rozpočtu   obce Lomná.

(2)  Použitie poplatkov je  účelovo viazané na ochranu životného prostredia obce  a na zabezpečenie            
výkonu  úloh  štátnej  správy ochrany ovzdušia, prenesených na obec .

(3)  Pokiaľ v  tomto nariadení  nie je  podrobnejšia úprava, platia ustanovenia  zákona NR SR č.   
401/1998 Z. z.  o poplatkoch  za   znečisťovanie  ovzdušia  v znení neskorších predpisov  a zákon  
č. 478/2002 Z. z.

(4)  Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lomnej dňa 08.12.2010 uznesením 
       č. 7. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Lomnej. 
       Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2011.

    

    Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov bolo prítomných 6 poslancov. 
     Za nariadenie: 6 poslancov  Proti: 0     Zdržalo sa: 0
     

V Lomnej, dňa 08.12.2010

Nariadenie vyhlásené:
vyvesené na úradnej tabuli dňa: 08.12.2010

                                                                                                             

                                                                                                               Jozef Straka
                                                                                                             starosta obce Lomná




