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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 4/2020 zo dňa 13.05.2020 o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území 

 mesta Nová Baňa. 
 

Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. § 6 ods. 5 o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) vydáva 
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN). 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenie 

1. Toto VZN určuje pôsobnosť mesta Nová Baňa vo veci rozhodovania pri výkone štátnej 
správy na úseku ochrany ovzdušia. 

2. Pre potreby tohto VZN sa orgánom ochrany ovzdušia rozumie Mesto Nová Baňa. Výkonnú 
činnosť zabezpečuje mesto Nová Baňa prostredníctvom Mestského úradu -  oddelenie 
výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „VZN“): 
a) upravuje náležitosti Oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

(ďalej len MZZO),  
b) upravuje podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa MZZO, 
c) vyčleňuje MZZO, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať,  
d) vyčleňuje MZZO, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť,  
e) upravuje spôsob a výšku ukladania sankcií za porušenie povinností prevádzkovateľa 

MZZO. 
 
 

Článok II. 
Povinnosti prevádzkovateľa MZZO 

1. Prevádzkovateľ MZZO je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu Nová Baňa, 
formou vyplneného a podaného Oznámenia, ktoré je prílohou tohto VZN, 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. 

Článok III. 
Náležitosti oznámenia 

 
1. Tlačivo Oznámenie prevádzkovateľa MZZO tvorí Prílohu č. 1 tohto nariadenia. 

 
Článok IV. 

Podrobnosti vo veciach poplatku 

1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) platia právnické osoby a fyzické 
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osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO, za podmienok ustanovených v 
zákone. 

2. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje 
MZZO, rozhoduje v prenesenom výkone štátnej správy mesto Nová Baňa. 

3. Výška poplatku sa určí na základe predložených údajov, oznámených podľa čl. II. tohto 
VZN, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe 
palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a Výpočtu výšky ročného poplatku 
prevádzkovateľa MZZO, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto VZN. 

4. Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním 
prevádzkované MZZO na území mesta Nová Baňa. 

 
 

Článok V. 
Vyrubenie poplatku 

1. Mesto Nová Baňa preskúma údaje uvedené v Oznámení a na základe množstva a škodlivosti 
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá 
rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO v predchádzajúcom 
roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej 
povinnosti prevádzkovateľa MZZO. 

2. Vypočítaný poplatok sa zaokrúhľuje na desať centov smerom nadol. 

3. Poplatky platené prevádzkovateľom MZZO sú príjmom rozpočtu mesta Nová Baňa. 

 
Článok VI. 

Vyčlenenie MZZO 
 

1. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na 
a. všetky fyzické osoby (občanov) prevádzkujúce MZZO 
b. pre prevádzkovateľov MZZO v stavbách na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto 

zdroje nevyužívajú na podnikanie 
c. spoločenstvá vlastníkov bytov a bytové domy, ktoré prevádzkujú vlastné kotolne na 

vykurovanie bytov  
 

2. Poplatok sa nebude vyrubovať 
a. prevádzkovateľovi MZZO školských a vzdelávacích zariadení, zdravotníckych, 

sociálnych organizácií a cirkevných zariadení na území mesta Nová Baňa. 
b. MZZO, ktorých prevádzkovateľom je Mesto Nová Baňa. 

 
Článok VII. 

Sankcie 
 

1. Prevádzkovateľovi MZZO uloží Mesto Nová Baňa pokutu do výšky 663,87 eura za 
nesplnenie povinností uvedených v článku II. tohto VZN a za nesplnenie povinností 
určených rozhodnutím obce podľa článku V. tohto VZN. 
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2. Pokuty uložené podľa č. VII ods. 1 tohto VZN sú príjmom Mesta Nová Baňa a pokutu 
možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Mesto Nová Baňa o porušení povinnosti 
dozvedelo, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti. 

Článok VIII. 
Spoločné a prechodné ustanovenia 

1. Na konanie vo veci poplatkov za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov. 
 

2. V prípadoch neuvedených v tomto VZN sa bude postupovať v súlade s platnými právnymi 
predpismi. Týmto nariadením nie je dotknutá pôsobnosť ostatných platných právnych 
predpisov.  
 

3. Konania začaté a neukončené pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa dokončia podľa 
VZN č.2/2009 zo dňa 29.01.2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 

 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné naradenie bolo prerokované a schválené na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Novej Bani dňa 13.05.2020, nariadením č. 4/2020 a účinnosť nadobúda 
pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 
2. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 

2/2009 zo dňa 29.1.2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 

 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia vyvesený na úradnej tabuli od 27.04.2020 do 
11.05.2020 .     

 Všeobecne záväzné nariadenie schválené nariadením MsZ č. 4/2020 dňa 13.05.2020 
 Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 19.05.2020 do 02.06.2020  

Všeobecne záväzné nariadenie účinné od 03.06.2020. 
 

 
 
 

             
      

       Mgr. MVDr. Branislav Ja ďuď, MBA 
       primátor mesta 

 
 
 

  



Príloha č. 1 VZN  č.4/2020 zo dňa 13.05.2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 

 
Oznámenie 

údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 20..... 
/podľa skutočnosti roka 20....../ 

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len MZZO) podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia v z.n.p. oznamuje mestu nová Baňa nasledovné údaje potrebné pre určenie výšky poplatku: 
 

I. Všeobecné údaje:  
Prevádzkovateľ zdroja/-ov MZZO: 

Meno, priezvisko/obchodné meno: 

Adresa/sídlo spoločnosti: 

Identifikačné údaje: 
/IČO, FO-podnikateľ, PO/ 
 

Dátum vydania súhlasu k prevádzke MZZO 
 

Adresa umiestnenia zdroja:  
 

Dátum začatia prevádzky: 
 
Dátum ukončenia prevádzky: 
 

Presný názov prevádzok, za ktoré sa oznámenie podáva: 
 
 
 
 

II. Údaje o MZZO:  
A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW ďalej uvádza: 
MZZO - názov technológie, výroby1 
 

Celková spotreba paliva: 
(Uvádzať v jednotkách v zmysle VZN) 
 
 

Typ kotla (značka): 
 

Počet kotlov: Výška komína: 

Výkon/Príkon: 
(jednotlivých kotlov) 

Počet prevádzkových hodín:  
 

Druh paliva: 
(zemný plyn, uhlie, drevo, podľa VZN) 
 
 
 

Poznámka: 
 

1 - spaľovacie zariadenie s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW, zariadenie technolog. procesov a pod. 
 
B) Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných zdrojov 
(napr. nanášanie lepidiel, výroba obuvi, lakovne, pekárne, autoopravovne) uvádza: 
Druh výroby: Kapacita výroby (t/rok): 

 
Počet prevádzkových hodín: 
 
 

Druh znečisťujúcich látok:  
 

Spotreba základných surovín: 
 

Hmotnostný rok znečisťujúcich látok (kg/rok): 
 



Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok (meranie, 
výpočet): 
 

Druh a účinnosť odlučovacích zariadení: 
 
 

C) Prevádzkovateľ čerpacej stanice, skládky palív, PHM, surovín, produktov, odpadov a zachytených exhalátov, plochy 
na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti 
výrazne znečisťujúce ovzdušie (napr. manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, ČOV a pod.) uvádza: 
 

Oznámenie vyhotovil:..............................................................................................................................Podpis: .......................... 
 
Za správnosť údajov zodpovedá:............................................................................................................Podpis:.......................... 
 
Telefón / e-mail:.............................................................................................................................................................................. 

Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol(a), sú pravdivé a nezamlčal(a) som žiadnu skutočnosť, čo potvrdzujem svojím 
vlastnoručným podpisom a som si vedomý(á) trestných následkov v prípade uvedenia nepravdivých skutočností. 
 
 
Dňa ..............................................     Odtlačok pečiatky: ............................................... 
 

Výška poplatku (vyplní mestský úrad) 
Stacionárne zariadenie pre spaľovanie palív (A)  
Technologický zdroj: (B)  
Iné zariadenie a činnosti(C)  
Poplatok spolu: Uložené rozhodnutím:   

Zo dňa: 

Podpis: .......................... 
 
Poznámka: Tlačivo je možné upraviť podľa potrieb prevádzkovateľa (napr. znásobiť tabuľku časti A pri väčšom množstve 
stacionárnych zdrojov), prípadne doložiť samostatnú prílohu, pri zachovaní všetkých uvedených údajov.

 
 
 

Použité skratky : 
MZZO - malý zdroj znečisťovania ovzdušia 
ČOV   - čistiareň  odpadových vôd 
PHM   - pohonné hmoty 
 
 
Mesto Nová Baňa spracúva poskytnuté osobné údaje súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a  na 
základe zákonného právneho základu pri výkone činnosti ako orgánu ochrany ovzdušia v súlade s platnými právnymi predpismi, 
ktorým je Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), za 
účelom vydania rozhodnutia o určení ročného poplatku za príslušný rok za MZZO prevádzkovaný na území mesta Nová Baňa v 
súlade s ustanoveniami §3 a §6 ods. 6  zákona. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu 
spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle 
platnej legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných 
údajov sú uvedené na stránke mesta Nová Baňa. 

Druh vykonávanej činnosti: 
 

Množstvo manipulovanej skladovej látky (t/rok): 
 

Druh manipulovanej skladovej látky: 
 
 

Veľkosť manipulovanej plochy: 
 

Druh a hmotnostný tok znečisťujúcich látok(kg/rok): 
 

Druh odlučovača: 
 
 

Spôsob plnenia podzemných nádrží a tankovanie 
automobilov:  
 

Účinnosť odlučovania (%): 

 



Príloha č. 2 VZN  č.4/2020 zo dňa 13.05.2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 

 

Výpočet výšky ro čného poplatku prevádzkovate ľa MZZO 

 
Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok v zmysle § 3 ods.2 
zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. § 6 ods. 5 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 
neskorších predpisov paušálnou sumou 15 Eur na základe údajov oznámených prevádzkovateľom 
podľa článku č. II. tohto VZN úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo 
k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú,  
 
Výška poplatku je 15 Eur ak: 
 
1. Prevádzkovate ľ MZZO v zariadení na spa ľovanie palív za obdobie uplynulého roka spálil 

do: 
 
a) 0,75 t  hnedého uhlia, 
b) 1 t    čierneho uhlia, koksu, oleja, ekohrášku, 
c) 0,5 t  lignitu, 
d) 0,5t   brikiet (uhoľných), 
e) 5 t    nafty, 
f) 10.000 m3   plynu, 
g) 5 plm resp. m3 (plný meter resp. m3) drevnej hmoty, význam: kocka s hranou 1 m vyplnená 

   drevom bez medzier, 1 m3 skutočnej drevnej hmoty ("bez dier") 
h) 3 prm   (priestorový meter) drevnej hmoty, prepočet 1prm = 0,6 plm, význam: kocka s 

   hranou 1 m vyplnená čiastočne drevom s medzerami, napr. drevo v lese 
   zložené do "metrov" 

i) 2 prms   (sypaný priestorový meter) drobného alebo drveného dreva,  
   prepočet 1 prms = 0,4 plm, význam: 1 m3 voľne uloženého sypaného  
   (nezhutňovaného) drobného alebo drveného dreva,  
j) 5 m3   biomasa, napr. brikety, štiepka, pelety, slama, rákosie, prepočet 1m3/0,7 t  

 
 

2. Prevádzkovate ľ MZZO v období uplynulého roka: 
 
a) vyrobil do 2000 m3 betónu, 
b) prečerpal do 200 m3 pohonných hmôt, 
c) použil do 100 kg lakov, riedidiel, 
d) spracoval do 100 m3 dreva, 
e) prevádzkoval skládku palív do 300 t. 
 
Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované 
MZZO v meste Nová Baňa. 
 
Výška poplatku pri vyššej spotrebe (palív, manipulácia s materiálom), je násobok 15 Eur a podielu 
skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v bodoch 1.-2., najviac však do výšky 663,87 eura. 
 
V ostatných prípadoch (nešpecifikovaných v bodoch 1. a 2.) sa výška poplatku určí individuálne 
paušálnou sumou na základe údajov v Oznámení, a to úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených 
znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. 
 
 


