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Obec Čaklov, v súlade s ustanovením §6 odsek 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a  v súlade s ustanovením §6 
odsek 5 zákona č. 401/1998 Z. z.  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj „zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“) vydáva  
 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
číslo __/2021 

 
O PODROBNOSTIACH VO VECIACH POPLATKU  

PREVÁDZKOVATEĽA MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA 
NA ÚZEMÍ OBCE ČAKLOV 

 
 
 

§1 
Predmet úpravy 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“):  
a) upravuje náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia umiestneného na území obce Čaklov,  
b) vyčleňuje malé zdroje znečisťovania ovzdušia, na ktoré sa oznamovacia povinnosť 

nevzťahuje, 
c) ustanovuje výšku poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

umiestneného na území obce Čaklov za znečisťovanie ovzdušia, 
d) vyčleňuje malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok vyrubovať nebude. 

 
 

§2 
Základné ustanovenia 

 
O poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce 
Čaklov rozhoduje obec Čaklov (ďalej aj „obec“) pri prenesenom výkone štátnej správy.1 

 
 

§3 
Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

 
(1) Oznámenie o spotrebe 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 (ďalej aj „oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia“) podá prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia za 
každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia: 

                                                           
1 §2 odsek 2 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
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a) poštou na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad obce Čaklov, Čaklov 116, 094 35 Soľ, 
alebo 

b) osobne v kancelárii prvého kontaktu na obecnom úrade obce, alebo 
c) elektronicky vo formáte pdf na adresu: ocu.caklov@gmail.com , alebo 
d) prostredníctvom elektronickej schránky obce. 

 
(2) Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia musí obsahovať: 

a) všeobecné a základné informácie o prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania 
ovzdušia: 
1. obchodné meno a sídlo, 
2. IČO, DIČ, 
3. IBAN, 
4. kontaktné údaje na štatutárny orgán, najmä ak došlo k ich zmene od posledného 

podania oznámenia, 
5. kontaktné údaje na osobu poverenú štatutárnym orgánom na komunikáciu s obcou, 

b) názov a charakteristiku malého zdroja znečisťovania ovzdušia,  
c) dátum začatia prevádzky každého jednotlivého malého zdroja znečisťovania ovzdušia, 

ak prevádzka začala počas uplynulého roka,  
d) malé zdroje znečisťovania ovzdušia na báze spaľovania:  

1. druh spotrebovaného paliva za predchádzajúci rok,  
2. množstvo spotrebovaného paliva za predchádzajúci rok, 
3. typ kotla a jeho výkon, 

e) malé zdroje znečisťovania ovzdušia na báze technologických zariadení: 
1. druh emisií,  
2. množstvo zmanipulovaných látok – surovín, ktoré sú zdrojom emisií za 

predchádzajúci rok, 
3. kapacitu výroby v tonách za rok,  

f) malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú skládky palív, surovín, produktov, 
odpadov a zachytených exhalátov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu 
spôsobovať znečistenie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne 
znečisťujúce ovzdušie: 
1. druh vykonávanej činnosti, 
2. druh manipulovanej, skladovej látky, 
3. veľkosť manipulačnej plochy, 
4. množstvo látky v tonách za rok, 

g) údaje o dobe prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia počas uplynulého roka.  
 

(3) Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia uvedených v ustanovení §5 tohto nariadenia. 
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§4 
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia  

malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce 
 

(1) Výška poplatku za znečistenie ovzdušia na území obce: 
 

a) stacionárne zariadenia na spaľovanie palív: 
 

zemný plyn:  
0 – 10 000 m3 vrátane / kalendárny rok    10,00 € 
10 000 – 20 000 m3 vrátane / kalendárny rok     15,00 € 
viac ako 20 000 m3 / kalendárny rok   20,00 € 
ľahké a ťažké vykurovacie oleje, nafta:   
do 1 t vrátane / kalendárny rok    15,00 € 
1 t – 3 t vrátane / kalendárny rok    20,00 € 
viac ako 3 t / kalendárny rok    25 € 
tuhé fosílne palivá (koks, hnedé uhlie, čierne uhlie, uhoľné brikety, drevo, biomasa, 
drevené brikety, lignit):    
do 30 t vrátane / kalendárny rok       10,00 € 
30 t – 50 t vrátane / kalendárny rok        15,00 € 
viac ako 50 t /kalendárny rok     20,00 € 

 
b) skládky: 

 

0 – 100 m2 vrátane   10,00 € 
100 – 500 m2 vrátane   15,00 € 
viac ako 500 m2     20,00 € 

 
c) ostatné malé zdroje znečisťovania ovzdušia: paušálny poplatok 20,00 € / kalendárny 

rok.  
 
(2) Ročný poplatok prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania ovzdušia pozostáva zo 

súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci. 
 
 

§5 
Oslobodenie od poplatkovej povinnosti  

prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
 

Obec nevyrubí poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania 
ovzdušia:      
a) ktoré prevádzkuje, alebo ktorých zriaďovateľom je obec Čaklov, 
b) ktoré prevádzkuje subjekt zriadený, alebo založený obcou Čaklov,  
c) ktoré prevádzkuje škola, alebo školské zariadenie, 
d) ktoré prevádzkuje cirkev,  
e) ktoré prevádzkujú fyzické osoby  do výkonu 50kW,  
f) ktoré prevádzkujú osoby, vrátane podnikateľských subjketov pre potreby zriadeného 

interiérového krbu.  
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§6 

Záverečné ustanovenia 
 

Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Čaklov na 
svojom zasadnutí dňa ________2021.  

 
 

§7 
 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa ____________2021. 
 
 

§8 
 

Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov 
znečistenia ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Čaklov, 
vrátane dodatkov. 
 

 
§9 
 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ______ 2021 (alebo 15-tym dňom 
od vyvesenia). 

                                                                  
______________________________ 

Andrej Dragula 
     starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


