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Obec Močenok 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

v súlade s ust. § 6 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)  

a v zmysle ustanovenia § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia“) sa dňa 28. 09. 2016 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len 

"VZN"): 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. 11/2016 

 
O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA 

 

§ 1  

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva za účelom vymedzenia pojmov, povinností 

a výšky poplatku pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.  

 

§ 2  

Predmet úpravy 

 

1. Predmetom úpravy tohto VZN je poplatok za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia na území Obce Močenok, ktorý platia právnické osoby a fyzické osoby 

oprávnené na podnikanie Obci Močenok za každý prevádzkovaný malý zdroj 

znečisťovania ovzdušia. 

 

2. Malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“) sa na účely tohto VZN 

charakterizuje ako: malý zdroj, ktorým je ostatný technologický celok  nepatriaci  

do kategórie stredných a veľkých zdrojov znečisťovania, 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.   

 

§ 3  

Oznamovacia povinnosť 

 

1. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára Obci 

Močenok, za každý malý zdroj znečisťovania, 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. 

  

2. Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja musí byť uvedené na tlačive, ktoré tvorí 

prílohu č. 1 tohto VZN a musí obsahovať najmä tieto údaje: 

a) názov, sídlo, IČO, DIČ prevádzkovateľa malého zdroja,  

b) umiestnenie malého zdroja, 



c) údaje o malých zdrojoch znečisťovania (napr. množstvo spotrebovaného paliva  

za uplynulý rok, výkon zdroja, počet zvierat, množstvo znečisťujúcej látky atď.) 

 

§ 4  

Výška poplatku a podmienky poplatkovej povinnosti 

 

1. Obec 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 malého zdroja  

za znečisťovanie za predchádzajúci rok, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie 

podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.  

 

2. Výška poplatku sa stanovuje za jeden malý zdroj s menovitým tepelným príkonom  

do 0,3 MW na základe druhu a množstva paliva za predchádzajúci rok nasledovne: 

a) Energetické zdroje (čierne uhlie, hnedé uhlie a koks atď.)  

– za každú začatú 1t paliva...............................................................................5,00 Eur/1t  

b) Tekuté palivá (nafta a vykurovacie oleje atď.) 

– za každú začatú 1t paliva ............................................................................ 5,00 Eur/1t 

c) Drevo a drevené brikety atď. 

– za každú začatú 1t paliva .............................................................................5,00 Eur/1t 

d) Plynné palivá (zemný plyn, propán-bután atď.) 

- za každých začatých 10 000 m³ plynu.............................................................. 10,00 Eur. 

 

3. Výška ročného poplatku za technologický celok nepatriaci do kategórie stredných 

a veľkých zdrojov znečisťovania je stanovená nasledovne: 

a) čerpacie stanice pohonných hmôt (benzín, nafta)..........................................40,00 Eur 

b) ostatné technologické celky, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu 

spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov; 

stavby, zariadenia a činnosti, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja 

znečisťovania ..................................................................................................35,00 Eur. 

 

4. Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom: 

a) ošípané s hmotnosťou nad 30 kg od 1 do 499 ks; za každých začatých 10 kusov 

............................................................................................................................. 2,- Eur 

b) prasnice od 1 do 99 ks; za každých začatých 10 kusov ................................... 4,- Eur 

c) hydina, zajacovité od 1 do 4 999 ks; za každých začatých 10 kusov  

.......................................................................................................................... 0,50 Eur 

d) hovädzí dobytok od 1 do 199 ks; za každých začatých 10 kusov 

............................................................................................................................. 3,- Eur 

e) ovce od 1 do 1 999 ks; za každých začatých 10 kusov ....................................... 1,- Eur 

f) kozy od 1 do 99 ks; za každých začatých 10 kusov ........................................... 1,- Eur 

g) kone od 1 do 299 ks; za každých začatých 10 kusov ....................................... 2,- Eur 

h) kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá od 1 do 1 499 ks; za každých začatých  

10 kusov ............................................................................................................. 0,50 Eur. 

 

§ 5  

Oslobodenie od poplatku 

 

1. Poplatok sa nevyrubuje a oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov 

malých zdrojov umiestnených v: 

a) bytoch, rodinných domoch a stavbách určených na individuálnu rekreáciu, pokiaľ  

sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie, 



b) objektoch vo vlastníctve Obce Močenok a právnických osôb ňou založených  

alebo zriadených, 

c) predškolských, školských, zdravotníckych, sociálnych, cirkevných a charitatívnych 

zariadeniach. 

 

2. Poplatok sa ďalej nevyrubuje a oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na všetky druhy 

krbov, umiestnených v priestoroch iných, ako priestoroch určených pre podnikateľské 

účely. 

 

§ 6 

Kontrolná činnosť 

 

1. Kontrolu plnenia tohto VZN vykonávajú: 

a) príslušní zamestnanci Obce Močenok, 

b) iné osoby, ak ich tým starosta obce písomne poverí.  

 

 

§ 7 

Pokuty 

 

1. Za nesplnenie povinností uvedených v § 3 tohto VZN a povinností určených v rozhodnutí 

obce vydanom podľa § 4 ods. 1 tohto VZN uloží Obec Močenok prevádzkovateľovi 

malého zdroja pokutu od 35,00 Eur do 663,87 Eur. 
1
) 

 

§ 8 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto VZN sa vzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní. 

 

§ 9 

Platnosť a účinnosť 

 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce 

Močenok (www.mocenok.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

2. Obecné zastupiteľstvo v Močenku prerokovalo toto všeobecné záväzné nariadenie  

na zasadnutí dňa 28. 09. 2016 a schválilo ho uznesením číslo č. 5.4 – V./OZ/2016. 

3. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Močenku  

a účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce Močenok. Po vyvesení 

na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom úrade v Močenku. 

 

V Močenku, 29. 09. 2016. 

 

 

 

...................................... 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta Obce Močenok 

 

 

                                                         
1
 ) § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 

http://www.mocenok.sk/


Príloha č. 1   

O Z N Á M E N I E 

 

prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania 

 

 

Názov, sídlo, IČO, DIČ prevádzkovateľa: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

Umiestnenie malého/ých  zdroja/ov znečisťovania: 

.......................................................................................................................................................

........................................................................................... 

 

Údaje o malom/ých  zdroji/och znečisťovania: 

Typ malého/ých zdroja/ov znečisťovania: 

......................................................................................................................... 

Druh paliva: 

......................................................................................................................... 

Spotreba paliva (v „t“ alebo v „m
3
“ v prípade plynného paliva): 

......................................................................................................................... 

Menovitý tepelný príkon malého/ých zdroja/ov znečisťovania: 

......................................................................................................................... 

Druh chovaných hospodárskych zvierat: 

......................................................................................................................... 

 



Počet kusov chovaných hospodárskych zvierat: 

......................................................................................................................... 

 

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov svojím podpisom dávam súhlas na 

evidenciu a spracovanie osobných údajov, ktoré boli získané na účel vybavenia žiadosti.  

 

 

 

Oznámenie vyhotovil:                       Podpis:                              Telefón: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


