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Obec Brusno v zmysle ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 a § 4 ods. 3, písm. g), zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Brusno o podmienkach 

prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Brusno a o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia /ďalej len nariadenie/. 
 

§ 1 

Základné ustanovenia 

1. Toto nariadenie vymedzuje základné pojmy, práva a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov 

znečisťovania ovzdušia na území obce Brusno a určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia. 

2. Toto nariadenie tiež vymedzuje zdroje znečisťovania, prevádzkovateľom ktorých poplatok nebude 

uložený. 
 



 

§ 2 

Základné pojmy 

1. Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do 

ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie1, okrem látok, 

ktorých uvádzanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom2. 

2. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia /ďalej len „malý zdroj"/ sú:  

 

a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným 

príkonom do 0,3 MW, 

b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia a 

stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia 3, 

c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, 

d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov 

znečisťovania ovzdušia, 

e) iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie 

3. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa rozumie právnická osoba, alebo fyzická 
osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo, alebo faktickú možnosť prevádzkovať tento 
zdroj na území obce4. 

 

 

1/ § 2 ods. 2 zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákona o ovzduší") 

2/ Napríklad zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme, zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom 

zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3/ § 3 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. zákona o ovzduší 

4/ § 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

§ 3 

Povinnosti prevádzkovateľa 

 

1.  Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní: 

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečistenia ovzdušia v súlade s dokumentáciou a s 

podmienkami určenými Obce Brusno  
b) dodržiavať technologickú disciplínu, správne dávkovanie paliva a optimalizovať spaľovací proces 

tak, aby únik dymu, sadzí a škodlivín do ovzdušia bol minimálny. Bezodkladne odstraňovať nebezpečné 

stavy v prevádzke malých zdrojov ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť včas potrebné opatrenia na 

predchádzanie havárií, 
c) umožniť povereným zamestnancom Obce Brusno kontrolu malého zdroja a poskytnúť všetky 

potrebné údaje o jeho prevádzkovaní a pri zistení nedostatkov plniť uložené opatrenia Obce Brusno na 

zaistenie nápravy, 
d) evidovať druh a množstvo spáleného paliva a viesť prevádzkovú evidenciu malých zdrojov 

znečisťovania ovzdušia, 
e) požiadať Obec Brusno, o vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a 

rozhodnutí na ich užívanie, 
f) požiadať Obec Brusno, o vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny 

technologických zariadení malých zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných 

zmenách, 
g) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou, 

h) neprekročiť tmavosť dymu 

 

 

 



§ 4 

Poplatková povinnosť 

1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia, ktoré vzniká prevádzkovaním malého zdroja alebo viacerých 

malých zdrojov, vyrúbi Obec Brusno na základe predloženého oznámenia o spotrebe palív a surovín, ktoré 

predloží prevádzkovateľ malého zdroja. 

2. Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na 

podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje na území obce za podmienok ustanovených v tomto nariadení. 

3. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznamovať každoročne do 15. februára Obci Brusno za každý 

malý zdroj 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 údaje o druhu a 

kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja a o druhu a 

účinnosti odlučovacích zariadení. 

4. Obec Brusno, Obecný úrad 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 ovzdušia v predchádzajúcom roku, 

výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa 

malého zdroja 

 

 

 

§ 5 

Vyčlenenie zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje poplatková povinnosť 

1. Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov (lokálne 

kúrenisko), ktoré sú umiestnené v bytoch, obytných domoch, rodinných domoch a v stavbách na 

individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie. 

2. Prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa ročne spáli menej paliva ako je 

uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia. 

3. Malé zdroje ktoré prevádzkuje Obec Brusno. 
 

 

§ 6 
Poplatok 

1. Poplatok sa určuje podľa množstva spotrebovaného paliva, alebo úmerne k množstvu a škodlivosti 

vypustených znečisťujúcich látok, najviac však do výšky 663,87 €. 

2. Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé 

zdroje na území Obce Brusno. 

3. Na určenie výšky poplatku za prevádzkovaný malý zdroj sa pre účely tohto nariadenia použije sadzobník 

poplatkov uvedený v prílohe č. 1. 

4. Ostatné malé zdroje, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa sadzobníka poplatkov uvedeného v 

prílohe č. 1, je výška poplatku určovaná individuálne podľa druhu danej technológie a vplyvu na 

znečisťovanie ovzdušia, a to paušálnou sumou do 663,87 € pre každý zdroj na kalendárny rok. 

5. Ak je určený ročný poplatok za malý zdroj, alebo súčet poplatkov za všetky prevádzkované malé zdroje 

zdroje nižší ako 4,0 €, poplatok sa nevyrubuje. 

6. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č. 401/1998 Z. z. o 

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa vzťahujú všeobecné predpisy o 

správnom konaní. 

7. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja povinný zaplatiť do 15 dní po 

nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku.



 

§ 7 

Kontrola a sankcie 

1. Za nesplnenie povinností uvedených v § 4 ods. 3 tohto VZN, určených v rozhodnutí Obce vydanom 

podľa § 4, ods.4, uloží Obec prevádzkovateľovi pokutu do 663,87 €. 

2. Pokutu podľa ods. 4 podľa zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 

neskorších predpisov možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa Obec o porušení povinnosti dozvedela, 

najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti. 

3. Na konanie vo veciach pokuty za nesplnenie povinností uvedených v ods. 3 a podľa zákona č. 401/1998 

Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, sa vzťahujú všeobecné predpisy 

o správnom konaní. 
 

§ 8 

Spoločné ustanovenia 

1. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného podľa 

skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, 

než došlo k zániku malého zdroja. Za týmto účelom oznámi zánik malého zdroja do 15 dní odo dňa zániku 

Obci Brusno. 

2. Poplatok je príjmom rozpočtu Obce Brusno. 

3. Sankcie sú príjmom rozpočtu Obce Brusno. 
 

 

 

 

§ 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1.   Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vyplývajúce z iných 

právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Obce Brusno. 

2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci Obce Brusno. 

3. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Brusno č. 25/1998                 

       o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Brusno. 

 
 

 

 

V Brusne dňa 14.12.2020 

…………………………… 

Ing. Jozef Šimeček          

   starosta obce 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Príloha č.1 

Sadzobník poplatkov pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia 
 

1. Palivovo-energetický priemysel 

Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým 

tepelným príkonom do 0,30 MW. 
 
 

1.1. Zariadenia na spaľovanie zemného plynu 

Spotreba zemného plynu Poplatok 
(m

3
/rok) (€) 

do 4 999 3,00 
od 5 000 do 9 999 5,00 

od 10 000 do 14 999 6,00 
od 15 000 do 19 999 7,00 
od 20 000 do 24 999 8,00 
od 25 000 do 29 999 9,00 
od 30 000 do 34 999 10,00 
od 35 000 do 39 999 11,00 
od 40 000 do 44 999 12,00 
od 45 000 do 49 999 13,00 
od 50 000 do 54 999 14,00 
od 55 000 do 59 999 15,00 

nad 60 000 16,00 
 
1.2. Ostatné spaľovacie zariadenia 

Spotreba paliva Poplatok 
(t/rok) (€/tonu) 

Hnedé uhlie 10,00 
Čierne uhlie, koks 6,00 
Palivové drevo, drevo, 5,00 
Ľahký vykurovací olej 6,00 
Ťažký vykurovací olej 8,00 
Nafta, Biomasa, Drevené pelety 3,00 

 
1.3. Stacionárne piestové  spaľovacie motory so súhrnným tepelným príkonom do 0,30 MW  

Výkon stacionárneho piestového spaľovacieho motora (MW) a 

súčet počtu hodín prevádzky (hod/rok)* 

Poplatok 
(€) 

do 0,099 nad 10,0 hod/rok 3,00 
od 0,100 do 0,199 nad 20,0 hod/rok 5,00 
od 0,200 do 0,299 nad 30,0 hod/rok 7,00 

*- ak je súčet prevádzkových hodín na jedno zariadenie nižší ako je uvedené v druhom stĺpci, poplatok sa nevyrubuje 

 

 

2. Výroba nekovových a minerálnych produktov 

Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovaným výkonom           

do 10 m3. h-1. 

 

Priemyselná výroba betónu, malty, alebo iných 

produktov s projektovaným výkonom (m
3
/hod) 

Poplatok 

(€) 
do 4,99 10,00 

od 5,00 do 10,00 15,00 
 

 

 



3. Chemický priemysel 

Čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) a stlačeného 

zemného plynu naftového (CNG) s obratom do 100 m3/rok. 
 

3.1. Čerpacie stanice kvapalných palív 

Čerpacie stanice pohonných látok s obratom (m3) Poplatok 

(€) 
do 49,99 20,00 

od 50,00 do 100,00 40,00 
 
3.2 Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) 

Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov 
(LPG) 

Poplatok 
(€) 

 

paušálny poplatok 3,00  

 
4. Nakladanie s odpadmi 
 
4.1. Čistiarne odpadových vôd - čistiarne komunálnych odpadových vôd s kapacitou do 5 000 
ekvivalentných obyvateľov ________________________________________________________________  

Čistiarne komunálnych odpadových vôd s kapacitou do 5 000 

ekvivalentných obyvateľov 

Poplatok 

paušálny poplatok 12,00 
 
 

4.2. Čistiarne odpadových vôd - centrálne čistiarne priemyselných podnikov s kapacitou do 2000 
ekvivalentných obyvateľov ________________________________________________________________  

Centrálne čistiarne priemyselných podnikov s kapacitou        

do 2 000 ekvivalentných obyvateľov 

Poplatok 

paušálny poplatok 20,00 
 
 

4.3. Kompostárne s kapacitou do 0,75 t spracovaného odpadu | za hodinu 

Kompostárne s kapacitou spracovaného odpadu (t/hod) Poplatok 
(€) 

do 0,49 15,00 
od 0,50 do 0,75 20,00 

 
 

5. Ostatný priemysel a zariadenia 

5.1. Priemyselné spracovanie dreva projektované na kapacitu do 50,00 m3 spracovaného dreva za deň  

 

Spracovanie dreva s projektovanou kapacitou (m
3
/deň) Poplatok 

do 4,99 12,00 
od 5,00 do 9,99 20,00 

od 10,00 do 29,99 60,00 
od 30,00 do 50,00 100,00 

 

5.2. Autoopravárenstvo - prestriekavanie osobných áut ako následná povrchová úprava vozidiel s celkovou 

spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,5 t ročne  

 

Lakovne, opravy náterov, striekanie áut so spotrebou do 0,5 t 

organických rozpúšťadiel ročne 

Poplatok 

paušálny poplatok 25,00 
 
 



5.3. Chov hospodárskych zvierat projektovaný na kapacitu do 200 miest pre hovädzí dobytok do 500 miest 

pre ošípané (nad 30 kg) do 100 miest pre prasnice do 5 000 miest pre hydinu do 2000 pre ovce do 300 miest 

pre kone a do 1 500 miest pre kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá 

Chov hospodárskych zvierat 

(percento naplnenia kapacity) 

Poplatok 

do 24,99 % 25,00 
od 25,00 % do 49,99 % 50,00 
od 50,00 % do 74,99 % 75,00 
od 75,00 do 100,00 % 100,00 

 
5.4. Bitúnky a ostatné porážkarne projektované na kapacitu do 25 t živej hmotnosti hydiny ročne, alebo do 

200t živej hmotnosti ostatných zvierat ročne 
Bitúnky a ostatné porážkárne 

(percento kapacity) 

Poplatok 

do 24,99 % 15,00 
od 25,00 % do 49,99 % 30,00 
od 50,00 % do 74,99 % 45,00 
od 75,00 do 100,00 % 60,00 

 
5.5. Potravinárske mlyny s projektovanou kapacitou do 5 t za hodinu 

Potravinárske mlyny s kapacitou 

(t/hod) 

Poplatok 

(€) 

do 3,00 15,00 
do 5,00 30,00 

 

 

5.6. Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovanou kapacitou do 1 t za hodinu  

 

Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s kapacitou 

(t/hod) 

Poplatok 

(€) 
do 0,50 15,00 
do 1,00 30,00 

 

5.7. Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovanou kapacitou do 1 t produktu 

za hodinu 

 

Sušiarne poľnohospodárskych produktov s kapacitou 

(t/hod) 

Poplatok 

(€) 

do 0,50 15,00 
do 1,00 30,00 

 

 

 

5.8.1. Zariadenie na praženie (kávy a kávovín) s kapacitou do 75 kg za hodinu  

 

Zariadenie na praženie kávy a kávovín s kapacitou 

(kg/hod) 

Poplatok 

(€) 
do 40,00 12,00 
do 75,00 20,00 

 

5.8.2. Zariadenie na praženie (kakaových bôbov, alebo orieškov) s kapacitou do 150 kg za hodinu  

 

Zariadenie na praženie kakaových bôbov alebo orieškov s 

kapacitou (kg/hod) 

Poplatok 

(€) 

do 100,00 12,00 
do 150,00 20,00 

 



 

 

5.9. Zariadenia na údenie mäsa a rýb s kapacitou údenia do 1 000 kg za týždeň  

 

Zariadenie na údenie mäsa a rýb s kapacitou (kg/hod) Poplatok 

(€) 
do 500,00 30,00 
do 1000,00 60,00 

 

 

5.10. Liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou do 100 t 100% liehu za rok  

 

Liehovary s projektovanou kapacitou do 100 ton 100% 

liehu 

Poplatok 

(€) 

paušálny poplatok 25,00 
 

 

 

6. Poplatky za plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia  

 

Výmera plochy 

(m
2
) 

Poplatok za skládku odpadov 

(napr. stavebný odpad, suť) 

(€) 

Poplatok za skládku palív, 

surovín, produktov a pod. 

(€) 
do 100,00 30,00 15,00 
nad 100,00 40,00 20,00 
nad 200,00 50,00 25,00 
nad 500,00 100,00 50,00 




