
Mestské zastupiteľstvo na vykonanie § 34 ods. 1 písm. 1 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia 
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
predpisov (zákon o ovzduší), v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie mesta Liptovský 
Mikuláš toto  
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
č.    4 /2008/VZN 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
 

 
Prvá časť 

Základné  ustanovenia 
 

Čl. 1 
Predmet úpravy 

 
(1) Predmetom nariadenia je úprava povinností právnických osôb a fyzických osôb prevádzkujúcich malý 

zdroj znečisťovania ovzdušia pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou 
činnosťou do ovzdušia a poplatková povinnosť právnických osôb a fyzických osôb – vyplývajúca 
z tejto činnosti.  

 
Čl. 2 

Rozsah pôsobnosti 
 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia na území mesta Lipt. Mikuláš. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na 
prevádzkovateľov malého zdroja na území mesta Liptovský Mikuláš. Povinnosť platiť poplatky sa 
nevzťahuje na fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje znečisťovania s tepelným výhrevom do 50 
kW, pokiaľ sa taký zdroj pravidelne nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti. Poplatok nebude 
vyrubený prevádzkovateľom pohyblivých zariadení so spaľovacími motormi, ktoré znečisťujú 
ovzdušie, najmä cestných motorových vozidiel, železničných koľajových vozidiel, plavidiel a lietadiel 
/mobilných zdrojov znečisťovania/. 

 
Čl. 3 2 

Vymedzenie pojmov 
 

(1) Znečisťujúcouimi  látkamiou sú tuhé, kvapalné a plynné je akákoľvek látkya, ktoré vnášaná ľudskou 
činnosťou priamo alebo po chemickej, alebo fyzikálnej zmene v ovzduší, alebo po spolupôsobení 
s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú  nepriamo do ovzdušiea, a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie 
ľudí, alebo iných organizmov, zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ho obťažujú, alebo 
poškodzujú majetok. ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné 
prostredie, okrem látok, ktorých uvádzanie do životného prostredia je upravené osobitným 
predpisom. 
 

(2) Poplatok podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia platia právnické osoby a fyzické osoby – 
podnikatelia oprávnené na podnikanie, ďalej len "prevádzkovatelia malého zdroja", ktoríé prevádzkujú 
stacionárne zdroje – ostatné technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie 
palív s tepelným výkonom nižším ako 0,2 MW, /okrem lokálnych kúrenísk umiestnených v bytoch 
v obytných domoch, v rodinných domčekoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu/, zariadenia 
technologických procesov nespadajúcich celky nepatriace do kategórie veľkých s výkonom vyšším 
ako 50 MW/ zdrojov a stredných zdrojov /s výkonom od 0,2 do 50 MW/, plochy, na ktorých 
sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, 
produktov a odpadov a zachytených exhalátov a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne 
znečisťujúce ovzdušie ďalej len „prevádzkovateľ malého zdroja“., ak nie sú súčasťou veľkého zdroja 
alebo stredného zdroja. 

 
(3) Poplatok sa nevyrubuje za malé zdroje znečisťovania ovzdušia: 

a) mestu Liptovský Mikuláš a organizáciám zriadeným mestom  
b) predškolským a školským zariadeniam 
c) sociálnym a charitatívnym organizáciám, ktoré požiadajú o vyňatie z poplatkovej povinnosti za 

malé zdroje znečisťovania ovzdušia a ich žiadosť bude schválená primátorom mesta po 
prejednaní v komisii zdravia, životného prostredia a verejného poriadku 



d) ktorými sú všetky druhy krbov zabudovaných v objektoch pre podnikanie.  
 
 

Druhá časť 
 Čl. 4  3  

Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia 
Povinnosti orgánu ochrany ovzdušia 

 
(1) V meste Liptovský Mikuláš je orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia pre malé zdroje 

znečisťovania  mesto Liptovský Mikuláš. 
 
(2) Mesto Liptovský Mikuláš v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia má 

určené kompetencie zákonom č. 478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 
 

1. rozhoduje o výške poplatku, výške a termínoch splátok a ďalších podmienkach, týkajúcich sa 
poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja 
2. dáva súhlas na umiestňovanie a povoľovanie  
 b) na činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať 
ovzdušie a sú uvedené v zozname uverejnenom vo vestníku ministerstva 

c) na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických zariadení 
malých zdrojov znečisťovania,   
3.  ukladá a) prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania, ktorý neplní povinnosti stanovené 
zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi povinnosti pri ochrane ovzdušia,  
opatrenia na nápravu. 
                b) prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania za porušenie právnych povinností, 
uložených im zákonom o ovzduší pokuty, 
4. kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 
5. môže nariadiť odstavenie  malého zdroja znečistenia alebo obmedzenie jeho prevádzky    
6. je oprávnené vyzvať prevádzkovateľa mobilného zdroja znečisťovania aby umožnil kontrolu množstva 
vypúšťaných  znečisťujúcich látok 
7. môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky zdrojov 
znečisťovania. 
  
 

Čl. 5 4 
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

  
(1) Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia je povinný 

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s dokumentáciou 
a s podmienkami pre prevádzku týchto zariadení určené výrobcami, alebo orgánmi ochrany 
ovzdušia, pokiaľ sprísnia podmienky prevádzky výrobcov, 

 
b) umožniť prístup oprávneným zamestnancom mesta alebo orgánom štátnej správy ochrany 

ovzdušia povereným osobám ku zdrojom za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok 
a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady, ktoré sú povinní 
uschovávať najmenej za tri uplynulé roky, 

 
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené mestom, 

2) 
 

d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a  ohlasovať každoročne do 15. februára oznámiť mestu 
za každý malý zdroj údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok 
vypustených do ovzdušia za uplynulý rok nasledovné údaje : 
− základné údaje z obchodného alebo živnostenského registra, 
− miesto prevádzky malého zdroja, 
− umiestnenie, typ a príkon malého zdroja, 

− a) 
− množstvo a druh použitého paliva a surovín za uplynulý rok, 

b) množstvo paliva 
c) veľkosť zdroja 



3) prevádzkovatelia zariadení z technologických procesov sú povinní v tom istom termíne ohlasovať za 
uplynulý rok: 

a) množstvo (t), druh a zaradenie do triedy vypúšťaných znečisťujúcich látok podliehajúcich 
poplatkovej povinnosti podľa jednotlivých zdrojov (podľa prílohy 1 k zák. č. 311/92 Zb. o poplatkoch za 
znečistenie ovzdušia/ 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
predpisov), 
 

− druh a účinnosť odlučovacích zariadení, 
4) 

− prevádzkovatelia skládok a plôch s únikom znečisťujúcich látok sú povinní  každoročne do 
15. februára  uviesť výmeru týchto plôch /m2/. 

 
5)  umožniť pracovníkom orgánov ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným osobám prístup ku 
zdrojom znečisťovania za účelom kontroly údajov uvedených v ohlásení a súčasne predkladať k tomu 
potrebné doklady, ktoré sú povinní uschovávať najmenej za tri uplynulé roky. 
 
2) Povinnosti podľa čl. 5 odseku 1 písm. b) a d) tohto VZN sa vzťahujú len na právnické osoby a na 

fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi.  
 
3)   
 
6) Oznámiť zánik malého zdroja znečisťovania do 15 dní, vrátane údajov potrebných pre určenie výšky 
poplatku a jeho výpočet podľa skutočnosti  uplynulého roka a za obdobie od začiatku kalendárneho roka, 
v ktorom k zániku zdroja došlo. do doby zániku zdroja. 

 
4) Pri zmene prevádzkovateľa zdroja je pôvodný prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného 

poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie 
ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom zdroj prevádzkoval, než došlo k zmene prevádzkovateľa zdroja. 
Na tento účel pôvodný prevádzkovateľ zdroja do 15 dní od vykonania zmeny prevádzkovateľa zdroja 
Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši podá oznámenie podľa čl. 5 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia 
potrebné na určenie poplatku za obdobie príslušného roka do vykonania zmeny prevádzkovateľa 
zdroja a výpočet poplatku; súčasne oznámi aj dátum zmeny a názov nového prevádzkovateľa zdroja. 
Poplatok sa platí jednorazovo alebo v splátkach a v termínoch určených rozhodnutím Mesta 
Liptovský Mikuláš. 

 
Čl. 6 5 

Výška poplatku 
Stanovenie výšky poplatku a platenie poplatku 

 
(1) Mesto Liptovský Mikuláš preskúma údaje uvedené v oznámení a úmerne na základe množstva 

a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých 
znečisťujúce látky vznikajú, vypočíta poplatok za znečisťovanie ovzdušia a vydá rozhodnutie, 
v ktorom určí poplatok prevádzkovateľovi malého zdroja.  

 
(2) Ročný poplatok sa platí od 1100 Sk ročného poplatku vo štvrťročných splátkach vo výške jednej 

štvrtiny ročného poplatku najneskôr do 15. dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka. Poplatok sa 
určuje za obdobie jedného roka podľa druhu a spotreby množstva látky z ktorej znečisťujúce látky 
vznikajú. 

 
(3) Ak ročný poplatok nepresiahne 1100,- Sk, je splatný do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia. 
1) 
(4) Maximálna výška poplatku za jeden malý zdroj znečistenia je 20 000,-  Sk. 

 
2. Poplatok sa určuje za obdobie jedného roka podľa druhu a spotreby množstva látky z ktorej 
znečisťujúce látky vznikajú. 
 

Čl. 7 6 
Výpočet poplatku 

 
(1) Poplatok pre stacionárne zariadenia na spaľovanie palív - sadzby za 1t paliva podľa druhu 

spaľovaného paliva: 



-  zemný plyn sa nespoplatňuje   

- drevo, peletky  30 Sk 

- koks 100 Sk 

- ĽVO  kvapalné palivá 70 Sk 100 Sk 

- čierne uhlie 150 Sk 

- hnedé uhlie 180 Sk 
 
 
(2) Sadzba poplatku pre zemný plyn a propán bután: za 1.000 m3 spáleného plynu 5,- Sk 

 
 
(3) Sadzby poplatkov za 1t emitovaných látok pre technologické zariadenia: 

Hlavné znečisťujúce látky: 

- tuhé znečisťujúce látky 5 000 Sk 

- oxid siričitý    2 000 Sk 

- oxidy dusíka    1500 Sk 

- oxid uhoľnatý    1000 Sk 

- všetky ostatné látky s obsahom uhlíka   organické  látky v  plynnej fáze  vyjadrené ako  
celkový organický uhlík (∑ C)   4000 Sk 

Ostatné znečisťujúce látky v zmysle zák. č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia v znení neskorších predpisov: 

1. trieda 40 000 Sk  

2. trieda 20 000 Sk 

3. trieda 10 000 Sk 

4. trieda 5 000 Sk 

 
(4) Pre plochy s únikom znečisťujúcich látok - sadzba za 1 m2 pôdorysnej plochy 10 Sk 
 
(5) Poplatok pre čerpacie stanice pohonných hmôt : 

a) Vydaný benzín - vypočíta sa podľa ročného obratu pohonných hmôt a emisného faktoru (EF) 
uverejneného vo Vestníku životného prostredia, čiastky 6 z roku 1999.  

b) Vydaná nafta - emisný faktor /kg.m-3/ - množstvo emitovaných prchavých uhľovodíkov na 
1 m3 pohonnej látky - pre výdaj motorovej  nafty sa vychádza z emisného faktora v prepočte 
na sumu C rovného 0,0785 kg/m3  (STN). 

 
6./ Pri uvedení nového zdroja znečisťovania do prevádzky v priebehu roka, platí prevádzkovateľ pomernú 
časť zo základnej sadzby.   
 
(6) Poplatok sa zaokrúhľuje na celých 10,- Sk smerom hore. 
 
(7) Vypočítaný poplatok v sume nižšej ako 30   100 Sk sa nevyrubuje. 
 
 
 



 
 

Čl. 8 7 
Splatnosť poplatku 

 
(1) Po preskúmaní údajov uvedených v oznámení vydá mesto rozhodnutie o určení výšky ročného 

poplatku. s ďalšími podmienkami. 
2./ Poplatok je splatný v plnej výške do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 
 

Čl. 9 8 
Sankcie 

 
(1) Za nesplnenie povinností uvedených v čl. 5 uloží Mesto Liptovský Mikuláš prevádzkovateľovi malého 

zdroja pokutu do 20 000,- Sk. 
 
(2) Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa kedy sa Mesto Lipt. Mikuláš o porušení povinnosti dozvedelo, 

najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti. 
 
 

Tretia časť 
Čl. 10 9 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov sú príjmom rozpočtu Mesta Lipt. Mikuláš. 
 
(2) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 

dňa 13.5.2008.  
 
(3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta 

Liptovský Mikuláš. 
 
(4) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2000 2009. 
 
(5) Týmto nariadením sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/1993/VZN o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
        primátor mesta 


