
Mestské zastupiteľstvo v Senici na základe  ustanovení § 6 ods. 5 zákona  č. 401/1998 
Z.z.    o  poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia  v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
 
 
 
 

    v y d á v a 
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 6 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

 

 

Čl. 1 Úvodné ustanovenie 
 
1. V tomto Všeobecne záväznom nariadení (ďalej len nariadenie) sú  upravené náležitostí 
oznámenia vo veciach určenia poplatku pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia, spôsob určenia výšky poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania 
ovzdušia, vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým sa nebude poplatok 
vyrubovať a vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktoré sa nebude 
vzťahovať oznamovacia povinnosť. 
2. Pôsobnosť nariadenia sa vzťahuje na celé územie mesta Senica, t.j. na katastrálne 
územie Senica a Kunov. 

 
 
Čl. 2 Náležitosti oznámenia: 
 
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je v oznámení povinný uviesť 
nasledovné údaje za uplynulý kalendárny rok: 

a) Meno a sídlo prevádzkovateľa malého zdroja, IČO – základné údaje z obchodného 
alebo živnostenského registra 
b) Adresu všetkých prevádzok, kde sa malé zdroje nachádzajú 

      c)  charakteristika zdroja znečisťovania: 
- pri stacionárnych zdrojoch obsahujúcich spaľovacie zariadenia -  druh zariadenia, 
tepelný príkon, druh paliva a množstvo spotrebovaného paliva 
- pri čerpacích staniciach pohonných hmôt – množstvo vydaných benzínov 
s uvedením spôsobu plnenia nádrží a plnenia vozidiel 
- pri technologických celkoch pre nanášanie náterových hmôt – množstvo 
spotrebovaných farieb, riedidiel a tmelov 
- pri chove zvierat - priemerný počet chovaných zvierat v kalendárnom roku 
- pri zariadeniach na údenie mäsa 

 
 
 
Čl. 3 Vymedzenie malých zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje oznamovacia a poplatková  
povinnosť 
 
Oznamovacia  a polatková povinnosť sa nevzťahuje na  malý  zdroj znečisťovania ovzdušia, 
ktorý  
a) slúži ako náhradný zdroj elektrickej energie (dieselagregát) 
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b) prevádzkuje Mesto Senica 
c) prevádzkujú školy a školské zariadenia 
d) je umiestnených v byte, rodinnom dome, v stavbe na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa 
tento zdroj nevyužíva na podnikateľskú činnosť 
 
 
 
Čl. 4  Určenie poplatku a jeho výška  
 
1. Poplatok sa stanovuje paušálnou sumou v závislosti na  od množstva a druhu 
spaľovaného paliva, od množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia, do výšky 
663,87 €, nasledovne: 
 
Stacionárne zdroje spaľujúce palivá 
 
a) Pre tepelné zdroje spaľujúce zemný plyn a skvapalnené uhľovodíkové plyny (LPG), ktoré 
majú tepelný príkon do 300 kW, je určená ročná paušálna sadzba za znečisťovanie 
ovzdušia, závislá od spotreby paliva : 
0 - 24.999 m3 ……………................    5,00 € 
25.000 - 49.999 m3............................  7,00 € 
50.000 - 74.999 m3..........................  10,00 € 
75.000 m3 a viac................................12,00 € 
 
b) pre tepelné zdroje, ktoré majú tepelný príkon do 300 kW a spaľujú tuhé palivá  (hnedé 
uhlie, čierne uhlie, drevo, drevené pelety) je určený ročný paušálny poplatok : 
hnedé uhlie ……..............……………  5,50 € 
čierne uhlie ………………..............…. 4,00 € 
drevo, drevené pelety  …..............……3,20 €  
 
 
 
Technologické zdroje : 
Za prevádzkovanie technologických zdrojov sú stanovené nasledovné paušálne poplatky : 
a) údiarne .................................................................................................... 13,50 € 
 
b) mlyny s kapacitou do 5 t/hod. .................................................................. 17,00 € 
 
c) povrchová   úprava   vozidel - opravárenstvo a autoopravárenstvo (lakovne) s kapacitou 
do  0,5  t  organických   rozpúšťadiel   za rok – určuje  sa  výpočtom,  podľa  spotreby 
riedidiel za rok (množstva prchavých organických látok - VOC, vyjadrených ako suma C), so 
sadzbou ...................................................................................................... 132,7756 €/t VOC. 
 
d) čerpacie stanice pohonných hmôt s obratom menším ako 100  m3 za rok - určuje sa 
výpočtom podľa množstva predaných autobenzínov za rok a s ohľadom na spôsob plnenia 
nádrží a plnenia vozidiel: 

- plnenie skladových nádrží a plnenie vozidiel bez vracania pár je poplatok za 100  m3 
predaných benzínov/rok ..................................................................... 23,00 € 
- plnenie skladových nádrží s vracaním pár a plnenie vozidiel bez opatrení na 
zníženie emisií je poplatok za 100 m3 vydaných benzínov/rok .......... 12,00 € 
- plnenie skladových nádrží a plnenie vozidiel s vracaním pár je poplatok za 100 m3 
vydaných benzínov/rok ........................................................................  3,50 €. 
- čerpanie a plnenie nafty a skvapalnených uhlovodíkov sa nespoplatňuje. 

 
e) skládky odpadu ............................................................................................ 35,00 €. 
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f) chov hospodárskych zvierat 
 hovädzí dobytok, dojnice ..................................................................... 10,00 €/ks 
 hovädzí dobytok, ostatný .....................................................................   5,00 €/ks 
 ošípané, výkrm ....................................................................................   4,80 €/ks 
 ošípané,  prasnice ..............................................................................  12,40 €/ks 
 kone .....................................................................................................   3,70 €/ks 
 hydina – nosnice .......  .........................................................................   0,50 €/ks 
 hydina – brojlery ..................................................................................    0,40 €/ks 
 hydina – ostatná ..................................................................................    1,20 €/ks 
  
2. Poplatok sa vyrubuje rozhodnutím a je splatný do 10 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia.  

 
 

Čl. 5 Záverečné ustanovenie 
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bol 
vyvesený na úradnej tabuli a zverenený na internetovej stránke Mesta Senica na 
pripomienkovanie občanom mesta dňa 31.10.2017 a zvesený dňa 15.11.2017 bez 
pripomienok 

 
2. Toto VZN bolo schválené MsZ v Senici dňa 14.11.2017 uznesením č. 19/2017/574. 
3. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta od 16.11.2017 do 4.12.2017.  
4. VZN nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2018. 
 
5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN mesta Senica o poplatkoch za znečisťovania 
ovzdušia sa ruší v celom rozsahu VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovania 
ovzdušia, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Senici uznesením 
č.12MsZ/2012/356, dňa 22.11.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Branislav Grimm 
        Primátor mesta Senica 
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