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1.    

Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

súhlasí 
 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. ..../2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým 

zdrojom znečistenia ovzdušia   

 
 

 
2. Dôvodová správa 

 
  
          Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (ďalej 
len „zákon“) v prípade malých zdrojov znečistenia ovzdušia rozhoduje v prenesenom výkone 
štátnej správy obec.  
            Podľa čl. 56 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o poplatku 
rozhoduje hlavné mesto, ktoré prijíma aj oznámenia, je príjemcom poplatku plateného 
prevádzkovateľom malého zdroja znečistenia. 
           Podľa § 6 ods. 5 zákona obec môže všeobecne záväzným nariadením upraviť 
náležitosti oznámenia podľa § 6 ods. 4 zákona a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku 
prevádzkovateľa malého zdroja vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečistenia ovzdušia, 
ktorým poplatok nebude vyrubovať a vyčlenenia malých zdrojov znečistenia ovzdušia, na 
ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť každoročne do 15. februára 
nahlasovať 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.  
        Podľa platného všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia 
ovzdušia sa povinnosť platiť poplatok nevzťahuje na: 

� prevádzkovateľa malého zdroja, ktorých výška ročného poplatku je menej ako 
5,00 eur, t.j. tých prevádzkovateľov, ktorých ročná  spotreba paliva je nižšia 
ako zakladaná spotreba paliva uvedená v ustanovení § 4 platného nariadenia,  

� zariadenia sociálnej služby, základné školy, materské školy a školské 
zariadenia, základné umelecké školy a centrá voľného času, ktorých 
zriaďovateľom je mestská časť alebo hlavné mesto.  

Uvedený prevádzkovatelia malého zdroja znečistenia však nie sú oslobodení od 
oznamovacej povinnosti uvedenej v § 6 ods. 4 zákona  

 
           Navrhované všeobecne záväzné nariadenie rozširuje okruh subjektov, na ktorých 
sa nebude vzťahovať povinnosť platiť poplatok za znečistenie ovzdušia a zároveň tieto 
subjekty oslobodzuje aj od povinnosti oznamovať údaje potrebné k vyrubeniu poplatku.  
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§ 1 až 3 všeobecne záväzného nariadenia po úprave bude znieť:   
 
Poznámka: 
Zmenené časti sú vyznačené tučne a kurzívou.  
 

„§ 1 
Základné ustanovenia 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje náležitosti 

oznámenia podľa osobitného predpisu1) a ďalšie 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) Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 
a) malým zdrojom stacionárny zdroj,2) ktorým je: 
1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s 

nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW, 
2. ostatný technologický celok,3) 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 a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania 
ovzdušia určená osobitným predpisom,4) 

b) prevádzkovateľom malého zdroja5) právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na 
podnikanie, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia. 

 
§ 2 

Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja 
 

(1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný 
a) oznámiť každoročne do 15. februára hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave 

(ďalej len „hlavné mesto“) 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 kalendárny rok (ďalej len „hodnotené obdobie“) na 
tlačive „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia malým zdrojom“, ktorého vzor je uvedený v prílohe, a to za každý malý zdroj 
osobitne,1) 

b) platiť poplatok v súlade s rozhodnutím o výške poplatku podľa § 4 tohto nariadenia.6) 
(2) Povinnosť oznamovať údaje podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:  

a) prevádzkovateľa malého zdroja podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvého bodu, ktorý ročne spáli 
menej paliva ako je uvedené v § 3 ods. 3 písm. d) až f) tohto nariadenia,  

b) prevádzkovateľa malého zdroja  uvedeného v odseku  3. 
(3) Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na prevádzkovateľa malého zdroja, 

ktorým je: 

                                                 
1) § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 
2) § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. 
3) § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. 
4) Príloha č. 1k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. 
5) § 2 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. 
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a) škola a školské zariadenie,6a) ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, mestská časť   
hlavného mesta alebo Bratislavský samosprávny kraj,  

b) zariadenie poskytujúce sociálne služby6b) a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately,6c) ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, mestská časť hlavného 
mesta alebo Bratislavský samosprávny kraj. 

(4) Poplatková povinnosť nevzniká, ak výška ročného poplatku je menej ako 5 eur. 
 
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a, 6b a 6c znejú:  
„ 6a) § 6 a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 
6b) Zákon č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v 
znení neskorších predpisov. 

6c) Zákon č. 305/2005 Z.z. . o sociálnoprávnej kuratele detí a sociálnej kuratele a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
§ 3 

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 § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia 
(ďalej len „skutočná spotreba“) úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich 
látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú7) za podmienok 
ustanovených v tomto nariadení. 

(2) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za 
všetky ním prevádzkované malé zdroje na území hlavného mesta.8) 

(3) Základný poplatok za malý zdroj podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvý bod tohto nariadenia 
je 5 eur, ak v ňom prevádzkovateľ malého zdroja za hodnotené obdobie spálil 
a) 0,65 t hnedého uhlia, 
b) 0,75 t ťažkého vykurovacieho oleja, 
c) 1,0 t čierneho uhlia, koksu, biomasy, ľahkého vykurovacieho oleja, 
d) 25 000 m3 zemného plynu, 
e) 3,0 t nafty alebo 
f) 10 t propán-butánu 

(ďalej len „základná spotreba“). 
(4) Poplatok za malý zdroj podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvý bod tohto nariadenia sa 

vypočíta ako násobok základného poplatku určeného v odseku 3 a podielu skutočnej spotreby 
k základnej spotrebe uvedenej v odseku 3. 

 
Vzorec: 

skutočná spotreba [m3,t] 
poplatok prevádzkovateľa malého zdroja [EUR] = 5 [EUR] *  ___________________________________  

základná spotreba [m3,t] 
(5) Poplatok za malý zdroj podľa § 1 ods. 2 písm. a) druhý bod tohto nariadenia sa určuje 

na základe skutočnej spotreby úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich 
látok, uvedených v osobitnom predpise,9) ktoré podliehajú poplatkovej povinnosti. 

(6) Sadzbu poplatku vo výške 5 eur za hodnotené obdobie platí prevádzkovateľ malého 
zdroja podľa § 1 ods. 2 písm. a) druhý bod tohto nariadenia za: 
a) 1 t skládky palív, surovín, produktov, 
b) 10 t odpadov a zachytených exhalátov v zariadeniach podľa osobitného predpisu9a) 

alebo 
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c) 1 m2 plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie 
ovzdušia. 

(7) Poplatok za malý zdroj podľa § 1 ods. 2 písm. a) druhý bod tohto nariadenia sa 
vypočíta ako násobok sadzby určenej v odseku 6 a skutočného množstva skladovaných palív, 
surovín, produktov, odpadov a zachytených exhalátov alebo veľkosti manipulačnej plochy. 

(8) Prevádzkovateľ čerpacej stanice pohonných látok, ktorej projektovaný alebo skutočný 
ročný obrat v m3 je menší ako 100 m3/rok okrem čerpacích staníc LPG (skvapalnené 
uhľovodíkové plyny) a CNG (stlačený zemný plyn naftový), platí poplatok vo výške: 
a) 34 eur za kalendárny rok za benzín 
b) 10 eur za kalendárny rok za naftu. 

 
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:  
„ 9a) Napríklad § 97 ods. 1 písm. i) a t) zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z.“. 
 
 
 Zároveň sa upravuje príloha k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2013, ktorá 
obsahuje náležitosti oznámenia údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom nasledovne: 

� v tabuľke I sa doplnila povinnosť uvádzať počet prevádzkových hodín, 
� v tabuľke II písmeno B a C sa doplnila povinnosť potvrdiť existenciu odlučovača 

a uviesť jeho druh.  
 

 Podľa § 5 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných 
nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1  „Primátor 
požiada starostu mestskej častí (ďalej len „starosta“) o zaujatie stanoviska miestneho 
zastupiteľstva k návrhu nariadenia. Ak starosta neoznámi primátorovi do jedného mesiaca 
odo dňa požiadania stanovisko miestneho zastupiteľstva, má sa za to, že miestne 
zastupiteľstvo nemá pripomienky.“. 

  Na základe tejto právnej úpravy sa materiál predkladá na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 

 
 
    


