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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 9/2017  
vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 2 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 5 zákona číslo 401/1998 Z.z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších prepisov, sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 

 
§ 1 

Pôsobnosť nariadenia 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti 
vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 
(ďalej len „poplatok“) vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len 
„malý zdroj“), ktorým sa poplatok nebude vyrubovať a určuje výšku poplatku. 

 
§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 
 

(1) Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“) 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. 1 

 

(2)  Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo 
prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia. 2 

 
§ 3 

Povinnosti prevádzkovateľa 
 

(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú povinní: 
a) oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj spotrebu palív 

a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie 
množstva škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý 
kalendárny rok. 3 Vzor oznámenia tvorí prílohu tohoto VZN.  

b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade s rozhodnutím o výške poplatku 
podľa § 4 tohto nariadenia . 

 

(2) Povinnosť platiť poplatok a oznamovať údaje sa nevzťahuje na: 

 
a) prevádzkovateľov malého zdroja, ktorým je mesto Komárno, 
b) prevádzkovateľov malého zdroja zdravotníckych, predškolských a školských 

zariadení, 
c) prevádzkovateľov malého zdroja, ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch, 

v stavbách určených na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú 
na podnikanie,  

d) prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa ročne spáli 
menej palív ako je uvedené v § 4 ods. 2 VZN.   

                                                           
1
 § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. 

2
 § 2 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. 

3
 § 6 ods.4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
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§ 4 
Výška poplatku 

 
(1) Poplatok sa pre každý malý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou 

do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa § 3 ods. 1 písm. a) VZN 
úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe 
palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú za podmienok ustanovených v 
tomto nariadení4. 

 

 (2)  Poplatok pre prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným 
príkonom do 0,3 MW sa nevyrubuje, ak za obdobie uplynulého roka spálil maximálne: 

a) 10 000 m3 zemného plynu, alebo 5 t nafty, 
b) 2 t ľahkého vykurovacieho oleja, 
c) 0,75 t hnedého uhlia, 
d) 1,25 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja. 

 

 (3)  Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva ako je uvedené v ods. 2 sa určuje 
násobkom 4 eur a podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v ods. 2 písm. a) 
až d). Vzorec na výpočet poplatku je nasledovný: 

p = 4.s/f 
p – výška poplatku v eur 
s – skutočná spotreba 
f – spotreba uvedená v ods. 2 

 

(4) Predaj benzínu na čerpacích staniciach pohonných hmôt sa nespoplatňuje. 
 

§ 5 
Záverečné ustanovenia  

 
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený pred rokovaním 

Mestského zastupiteľstva v Komárne v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
dňa 28. septembra 2017. 

(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15.október 2017.  

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN mesta Komárno č. 10/2003 
o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení VZN mesta 
Komárno č. 10/2008 a VZN mesta Komárno č. 3/2009. 

 
 
Ing. László Stubendek 
       primátor mesta  

 
 

 

 

Vyvesené na ÚT:   ............................. 
 
Zvesené z ÚT: ............................. 

                                                           
4
 § 3 ods.2 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 


