
UPOZORNENIE 

 

Mesto  Krompachy,  ako príslušný orgán  ochrany  ovzdušia  podľa § 5 ods. 1 zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 1 ods. 2 zákona  

č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (prenesený výkon štátnej správy) v znení neskorších zmien a doplnkov  

upozorňuje 

právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie na splnenie povinnosti  

v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 

neskorších zmien a doplnkov (ďalej zákon o poplatkoch) a v zmysle VZN Mesta Krompachy 

č. 2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi 

malých zdrojov znečisťovania ovzdušia:  

„Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára  

 

obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia potrebné údaje 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“.  

  

V prípade nesplnenia tejto povinnosti, teda neoznámenia uvedených náležitostí  

Mestu Krompachy, Nám. slobody 1, 053 42 Krompachy, uloží Mesto Krompachy 

prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 8 ods. 3 zákona 

o poplatkoch pokutu do výšky 663, 87 €.  

 

 Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo prevádzkovať 

alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia (§ 2 písm. f) zák. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 

v platnom znení). 

 Zdrojom znečisťovania ovzdušia stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok, sklad 

alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha  

s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, 

zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie; vymedzený je ako 

súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku.  Malý 

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. (Technologické celky sú aj stacionárne zariadenia na spaľovanie 

palív – napr. kotly, gamatky, pece na všetky druhy palív). 

  

 Náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja: 

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia vo svojom oznámení podľa  

§ 6 ods. 4 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a čl. 4, ods.1 VZN č. 2/2017 

uvedie najmä: 

a) názov a sídlo prevádzkovateľa zdroja a IČO, 

b) činnosť prevádzkovateľa malého zdroja, 

c) druh zdrojov znečisťovania ovzdušia, 

d) počet zdrojov znečisťovania ovzdušia, 

e) údaje o umiestnení zdrojov znečisťovania ovzdušia (adresa umiestnenia zdroja, 

kotolňa, a pod.) 

f) spotrebu palív a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú - druh a množstvo 

(Príloha č. 1 VZN č. 10/2011 Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia 

malými zdrojmi) 

g) súhrnný menovitý tepelný príkon zdrojov znečisťovania ovzdušia  

h) počet a druh hospodárskych zvierat  

 

  

VZN č. 2/2017 Mesto Krompachy je k dispozícii na MsÚ v Krompachoch, č. dverí 17 

a je zverejnené na webovej stránke mesta: www.krompachy.sk.  Prílohu č. 1 tohto VZN tvorí  

Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.  
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