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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA MALACKY 
 

č.11/2010 
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Malacky na základe samostatnej pôsobnosti podľa  článku 68 Ústavy 
Slovenskej republiky v platnom znení a podľa § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov a na  základe § 6 ods.5 zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a s poukazom na zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší vydáva 
toto všeobecne záväzné nariadenie:   

 
§ 1 

Všeobecné ustanovenia 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 
VZN ): 
1. Vymedzuje pojmy, práva a povinnosti 

fyzických osôb, právnických osôb a 
fyzických osôb oprávnených na podnikanie 
pri ochrane ovzdušia.  

2. Určuje pôsobnosť mesta Malacky ako 
orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.  

3. Stanovuje poplatky za znečisťovanie 
ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, pričom 
poplatková povinnosť sa vzťahuje len na 
právnické osoby a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie.  

4. Určuje zodpovednosť za porušenie 
povinností na úseku ochrany ovzdušia. 

                                   
§ 2 

Základné ustanovenia a vymedzenie 
základných pojmov 

 
Na účely tohto VZN sa rozumie: 
1. Ovzduším okolité ovzdušie v  troposfére 

okrem ovzdušia v pracovných priestoroch,  
do ktorých nemá verejnosť pravidelný 
prístup. 

2. Znečisťujúcou látkou akákoľvek látka 
vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo 
nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo 
môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí 
alebo životné prostredie. 

3. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania 
ovzdušia  je osoba, ktorá má právo 

prevádzkovať alebo riadiť zdroj 
znečisťovania ovzdušia.   

4. Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je   
stacionárny zdroj, ktorým je ostatný 
technologický celok, 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 
(ďalej len malý zdroj).1  

5. Regulované výrobky sú farby, laky a 
výrobky s obsahom organických 
rozpúšťadiel určené na povrchovú úpravu 
vozidiel, objektov a ich častí (ďalej len 
regulované výrobky), ak spĺňajú 
ustanovené hraničné hodnoty.2   

 
§ 3 

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov 
 

1. V zariadeniach na spaľovanie palív sa 
nesmú spaľovať iné palivá než určené 
súhlasom orgánu ochrany ovzdušia alebo 
uvedené v dokumentácii zariadenia. 

2. Regulované výrobky, ktoré sú určené 
výlučne na použitie pri ustanovených 
činnostiach a  zariadeniach,  v  ktorých  sa  
používajú  organické  rozpúšťadlá,  ak  ich  
obaly  sú  označené textom „Výrobok 
určený na použitie v zariadeniach alebo na 
činnosti, na ktoré sa uplatňujú požiadavky 
na obmedzovanie emisií prchavých 
organických látok“, sa zakazujú používať 
v zariadeniach a  pri činnostiach, v  
ktorých sa používajú organické 
rozpúšťadlá, ak nespĺňajú ustanovené 
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požiadavky na obmedzovanie emisií 
prchavých organických látok.3 

                                         
§ 4 

Povinnosti prevádzkovateľov malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia 

 
1. Prevádzkovatelia malých zdrojov 

znečisťovania ovzdušia (ďalej len 
prevádzkovatelia malých zdrojov) sú  
podľa § 16 zákona o ovzduší povinní: 
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať   

stacionárne zdroje v  súlade s  
dokumentáciou a  s podmienkami 
určenými mestom, 

b) umožniť prístup  zamestnancom  
inšpekcie  a mesta Malacky alebo 
týmito orgánmi povereným osobám ku 
stacionárnym zdrojom na účel zistenia 
množstva znečisťujúcich látok 
a kontroly stacionárneho zdroja a  jeho 
prevádzky a  predkladať im potrebné 
podklady, 

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené 
mestom Malacky alebo inšpekciou, 

d) viesť prevádzkovú evidenciu 
o stacionárnych zdrojoch a poskytovať 
mestu Malacky a ďalším orgánom 
ochrany ovzdušia tieto aj ďalšie údaje 
potrebné na zistenie stavu ovzdušia, 

e) neprekročiť  ustanovenú tmavosť dymu. 
2. Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa 

vzťahujú len na právnické osoby a na 
fyzické osoby oprávnené na podnikanie. 

3. Prevádzkovateľ malého zdroja (právnické 
osoby a fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie) je povinný oznámiť 
každoročne do 15. februára mestu 
Malacky 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. Tlačivo pre oznámenie je  

v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto VZN. 

4. Oznámenie o prevádzke musí byť 
doručené preukázateľne (priamo do 
podateľne mesta Malacky prípadne 
doporučene), 

5. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný 
písomne oznámiť zánik alebo ukončenie 
prevádzkovania malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia do 15 dní mestu 
Malacky od jeho zániku, vrátane uvedenia 
údajov podľa prílohy tohto nariadenia, 

6. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný 
platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia 
(ďalej len poplatok). 

7. Povinnosť platiť poplatok a oznamovať 
údaje sa nevzťahuje na príspevkové a 
rozpočtové organizácie, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Malacky a ktoré 
nevykonávajú podnikateľskú činnosť, ako 
aj objekty a budovy mesta, v ktorých sa 
takáto činnosť nevykonáva.    

 
§ 5 

Orgán ochrany ovzdušia 
 

Mesto Malacky v prenesenom výkone štátnej 
správy v oblasti ochrany ovzdušia:4 

a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii 
programu a integrovaného programu, 

b) kontroluje dodržiavanie povinností 
prevádzkovateľov malých zdrojov,  

c) vydáva  súhlas  na  povoľovanie  stavieb 
malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich 
užívanie, súhlas  na zmeny používaných 
palív  a surovín a  na zmeny  
technologických zariadení  malých  
zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich 
prevádzku po vykonaných zmenách 5,   

d) uloží prevádzkovateľovi malého zdroja 
opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti 
ustanovené zákonom a všeobecne 
záväznými  právnymi predpismi v oblasti 
ochrany ovzdušia, 

e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov 
pokuty, 

f) môže nariadiť obmedzenie alebo 
zastavenie prevádzky malého zdroja, 
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g) môže ustanoviť všeobecne záväzným 
nariadením zóny s obmedzením prevádzky 
mobilných zdrojov, 

h) určuje rozsah a požiadavky vedenia 
prevádzkovej evidencie  malých zdrojov, 

i) nariadi zastavenie prevádzky malého 
zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu 
orgánu ochrany ovzdušia.6  

   
§ 6 

Poplatková povinnosť 
 

1. Orgánom príslušným na konanie o výške 
poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre 
prevádzkovateľov malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia je mesto Malacky.7 

2. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia na území mesta 
Malacky sa pre každý zdroj určuje 
paušálnou sumou, na základe údajov 
oznámených v súlade so zákonom a týmto 
VZN, úmerne k množstvu a škodlivosti 
vypustených znečisťujúcich látok, alebo 
k spotrebe palív a surovín, z ktorých 
znečisťujúce látky vznikajú. 

3. Výška poplatku prevádzkovateľa malého 
zdroja znečisťovania na spaľovanie palív 
s príkonom nižším ako 0,3 MW sa 
stanovuje na 4 eurá, ak v ňom za obdobie 
uplynulého roku spálil: 
a) 20 000 m3 zemného plynu, alebo 
b) 0,40 t čierneho uhlia, hnedého uhlia, 

koksu, 
c) 0,40 t ťažkého vykurovacieho oleja, 

alebo 
d) 0,50 t ľahkého vykurovacieho oleja, 
e) 0,50 t nafty,  
f) 0,60 t dreva.    

4. Výška poplatku  pri vyššej spotrebe paliva 
je násobok 4 eur a podielu skutočnej 
spotreby k spotrebe uvedenej v odseku 3. 
tohto ustanovenia, najviac však do výšky 
663,87 eura. 

5. Výška poplatku prevádzkovateľov malých 
zdrojov neuvedených v odseku 3 § 6 tohto 
VZN sa určí za obdobie kalendárneho roka 
paušálnou sumou podľa prílohy č.1 bodu 
II. tohto nariadenia (napr. lakovne, 
zariadenia píly a spracovanie dreva, výkrm 
ošípaných, hovädzieho dobytka príp. 

hydiny a ostatné nevymenované činnosti, 
podliehajúce spoplatneniu z titulu 
znečisťovania ovzdušia) v stanovenej 
výške.8 

6. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého 
zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva 
zo súčtu poplatkov za všetky ním 
prevádzkované zdroje v obci. Ak 
nedosiahne výška poplatku 4 eurá, 
poplatok sa nebude vyrubovať. 

 
§ 7 

Spôsob platenia poplatku 
 

1. Mesto Malacky preskúma údaje uvedené 
v oznámení a  na základe množstva 
a škodlivosti znečisťujúcich látok 
vypustených do ovzdušia vydá 
rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok 
prevádzkovateľa malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia v  
predchádzajúcom roku a ďalšie podmienky 
týkajúce sa poplatkovej  povinnosti 
prevádzkovateľa malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia. 

2. Splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti vydaného 
rozhodnutia. 

3. Ak toto nariadenie neurčuje inak, vzťahuje 
sa na konanie o určení poplatku osobitný 
predpis.9             

 
§ 8 

Pokuty 
 

1. Pokutu od 33 eur do 3300 eur uloží mesto 
Malacky prevádzkovateľovi malého 
zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené  § 
3  a  § 4 ods. 1 písm. a), c) a e), alebo 
prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu 
obce.10 

2. Pokutu od 20 eur do 330 eur uloží mesto 
prevádzkovateľovi malého zdroja, ak 
poruší povinnosti ustanovené v § 4 ods.1 
písm. b) a d).11 

3. Ak v lehote do jedného roka odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
o uložení pokuty dôjde k opätovnému 
porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta 
uložená podľa ods. 1 a  2  § 8 tohto VZN 
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a prevádzkovateľ nesplnil v lehote 
opatrenia na nápravu uložené mestom 
Malacky, bude mu uložená pokuta vo 
výške dvojnásobku hornej hranice pokút 
uvedených v ods. 1 a 2 § 8 tohto VZN, 
alebo mu môže byť nariadené obmedzenie 
alebo zastavenie prevádzky stacionárneho 
zdroja. 

4. Za nesplnenie povinností uvedených v § 4 
ods. 3  tohto VZN a určených v rozhodnutí 
mesta Malacky, uloží mesto Malacky 
prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu 
do 663,87 eur.12 

5. Mesto Malacky môže začať konanie o 
pokute do jedného roka odo dňa, keď 
zistilo porušenie povinností, najneskôr do 
troch rokov odo dňa, keď k porušeniu 
povinností došlo. Pri určení pokuty 
prihliada mesto Malacky na závažnosť 
porušenia povinností. 

6. Pokuty uložené mestom Malacky sú 
príjmom rozpočtu mesta.    

 
§ 9 

Spoločné a prechodné ustanovenie 
 

1. Pri zániku malého zdroja znečisťovania 
ovzdušia je jeho prevádzkovateľ povinný 
zaplatiť  okrem ročného poplatku určeného 
za znečisťovanie ovzdušia 
v predchádzajúcom roku aj poplatok za  
znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, 
v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k 
zániku zdroja. Na tento účel oznámi zánik 

zdroja do 15 dní od jeho zániku mestu 
Malacky vrátane údajov potrebných na 
určenie poplatku za obdobie príslušného 
roka. 

2. Rozhodnutie o určení poplatku pred 
prijatím tohto nového VZN platí pre 
obdobie príslušného kalendárneho roka. 

 
§ 10 

Zrušujúce ustanovenie 
 

Týmto VZN sa ruší všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Malacky č.2/2006 o ochrane 
ovzdušia a  o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia zo dňa 18.05.2006. 

 
                                                                

§ 11 
Záverečné ustanovenie 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 
11/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia bolo schválené 
uznesením MsZ v Malackách č. 99/2010 
zo dňa  14.10.2010.     

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 
11/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia nadobúda 
účinnosť dňa: 01.01.2011.  

 
                     
 
 

RNDr. Jozef Ondrejka   
primátor mesta                                                                

 
 
 
 
 
_____________________________________ 
1) § 3 ods. 2 písm. c) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší 
2) § 14 ods. 6 zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší  
3) § 14 ods.8, písm. a) zákona č. 137/2010 o ovzduší 
4)  § 27 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 
5)  § 17 ods. 1 písm. a), c), f )  137/2010 Z.z. o ovzduší 
6) § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší  
7) § 2 ods.2 zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,  § 27 ods.2  zákona č. 
369/1990 o obecnom zriadení 
8) príloha č.2 k vyhláške  č.356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 
9) zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
10) § 17 ods. 1 písm. f) a ods. 8 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 
11)  § 30 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 
12) § 8 ods. 3  zákona  č.  401/1998  Z.z.  o poplatkoch    za znečisťovanie ovzdušia 

 


