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Mesto Banská Bystrica na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne 
záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

§1
Základné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje náležitosti 
oznámenia podľa osobitného predpisu1 a ďalšie podrobnosti vo veciach určovania poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „poplatok“) vrátane 
vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“), ktorým sa 
poplatok nebude vyrubovať a vyčlenenia malých zdrojov, na ktorých prevádzkovateľov sa 
nevzťahuje oznamovacia povinnosť1 2.

§2
Náležitosti oznámenia

(1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznamovať údaje o spotrebe palív a 
surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú3, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a 
škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý kalendárny rok (ďalej 
len „hodnotené obdobie“) v rozsahu uvedenom na „Zozname údajov potrebných pre určenie 
výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom“, ktorého vzor je uvedený v prílohe, 
a to za každý malý zdroj osobitne.

(2) Oznamované údaje podľa odseku 1 doručuje prevádzkovateľ na mesto Banská 
Bystrica elektronicky alebo písomne.

1 § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
2 § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
3 § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
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§3
Vyčlenenie malých zdrojov, na ktorých prevádzkovateľov sa 

nevzťahuje oznamovacia povinnosť

(1) Povinnosť oznamovať každoročne do 15. februára spotrebu palív a surovín uvedenú v § 2 
ods.l sa nevzťahuje na prevádzkovateľa malého zdroja, ktorým je:

a) mesto Banská Bystrica
b) zariadenie sociálnych služieb zriadené alebo založené mestom Banská Bystrica
c) základná škola, materská škola a školské zariadenie, ktorých zriaďovateľom je mesto Banská 

Bystrica
d) centrum voľného času, ktorého zriaďovateľom je mesto Banská Bystrica

§4
Vyčlenenie malých zdrojov, ktorým poplatok sa nebude vyrubovať

(1) Prevádzkovateľovi malého zdroja, ktorým je:

a) mesto Banská Bystrica
b) zariadenie sociálnych služieb zriadené alebo založené mestom Banská Bystrica
c) základná škola, materská škola a školské zariadenie, ktorých zriaďovateľom je mesto Banská 

Bystrica
d) centrum voľného času, ktorého zriaďovateľom je mesto Banská Bystrica

§5
Určovanie poplatku

(1) Pre stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom nižším ako 0,3 
MW sú poplatky nasledovné:

a) poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia spaľujúci pevné palivo, pričom sa spoplatňuje 
každá spotrebovaná tona - aj začatá 1

1. palivové drevo 8,00 €/t
2. hnedé uhlie 12,00 €/t
3. čierne uhlie 10,00 €/t
4. koks 8,00 €/t
5. brikety 8,00 €/t
6. drevná štiepka, biomasa 5,00 €/t
7. drevené pelety 5,00 €/t
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b) poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia spaľujúci kvapalné palivo, pričom sa 
spoplatňuje každá spotrebovaná tona - aj začatá

1. ľahký vykurovací olej 10,00 €/t
2. ťažký vykurovací olej 12,00 €/t
3. nafta 5,00 €/t

c) paušálny poplatok za prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia spaľujúceho plynné 
palivo. Pre určenie paušálneho poplatku sa vychádza zo súčtu všetkých spotrieb plynu na 
všetkých prevádzkovaných zariadeniach.

1. Pre zemný plyn:
pri spotrebe plynu od 1 do 1 999 m3 10,00 €,
pri spotrebe plynu od 2 000 do 4 999 m3 17,00 €,
pri spotrebe plynu od 5 000 do 24 999 m3 30,00 €,
pri spotrebe plynu od 25 000 do 49 999 m3 50,00 €,
pri spotrebe plynu od 50 000 do 79 999 m3 99,00 €,
pri spotrebe plynu nad 80 000 m3 166,00 €.

2. Pre propán-bután 5,0 €/t, pričom sa spoplatňuje každá spotrebovaná tona - aj začatá

(2) Prevádzkovateľ zariadenia so stacionárnym piestovým spaľovacím motorom ako 
náhradným zdrojom elektrickej energie, so spotrebou motorovej nafty, ak bolo toto zariadenie 
aspoň jednu prevádzkovú hodinu v činnosti za hodnotené obdobie platí paušálny poplatok 5,00 
€.

(3) Paušálny poplatok za plochy, na ktorých je otvorená skládka palív, produktov alebo 
surovín za hodnotené obdobie platí prevádzkovateľ malého zdroja podľa výmery tejto plochy:

a) do 99 m2 plochy je poplatok 10,00 €
b) nad 100 m2 do 1000 m2 plochy je poplatok 15,00 €
c) nad 1000 m2 plochy je poplatok 20,00 €

(4) Paušálny poplatok za skládku odpadov platí prevádzkovateľ podľa množstva 
uloženého odpadu za hodnotené obdobie vo výške 0,03 € za každých 10 ton uloženého odpadu.

(5) Paušálny poplatok 20,00 € pre prevádzkovateľa činnosti priemyselnej výroby 
betónu, malty, alebo iných stavebných materiálov s projektovaným výkonom do 10 m3/h ak 
táto činnosť prebiehala za hodnotené obdobie v celkovom súčte viac ako 300 prevádzkových 
hodín.
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(6) Poplatok prevádzkovateľa zariadení so spotrebou prchavých látok a náterových 
hmôt za hodnotené obdobie platí prevádzkovateľ za každý spotrebovaný kilogram v sume 0,10
€.

(7) Paušálny poplatok 30,00 € pre prevádzkovateľa kompostáme s projektovaným 
výkonom spracovaného odpadu do 0,75 t/hod ak v rámci tejto činnosti kompostovania, ktorá 
prebiehala za hodnotené obdobie, bolo spracovaných v celkovom súčte viac ako 20 ton odpadu.

(8) Prevádzkovateľ čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa 
počtu ekvivalentných obyvateľov (ďalej len „EO“), platí paušálny poplatok vo výške:

a) 10,00 € pre čistiarne odpadových vôd s kapacitou do 2 000 EO,
b) 20,00 € pre čistiarne odpadových vôd s kapacitou nad 2 000 EO.

(9) Prevádzkovateľ čerpacej stanice pohonných látok, ktorej projektovaný alebo 
skutočný ročný obrat v m3 je menší ako 100 m3/rok okrem čerpacích staníc LPG (skvapalnené 
uhľovodíkové plyny) a CNG (stlačený zemný plyn naftový), platí paušálny poplatok vo výške:

a) 30,00 € za kalendárny rok za benzín,
b) 20,00 € za kalendárny rok za naftu.

(10) Prevádzkovateľ priemyselného spracovania dreva platí paušálny poplatok vo
výške:

a) 30,00 € za mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom 
spracovaného dreva do 50 m3/deň
b) 20,00 € za mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty ako sú piliny, stružliny, 
triesky, štiepky, s projektovaným množstvom spracovania do 100 m3/deň
c) 20,00 € za spracovanie a povrchové úpravy dreva lepením, s projektovaným množstvom 
spracovania do 0,6 t/rok
d) 20,00 € za spracovanie a povrchové úpravy dreva a plastov laminovaním, s projektovaným 
množstvom spracovania do 0,6 t/rok
e) 20,00 € za povrchové úpravy dreva natieraním, s projektovaným množstvom spracovania 
do 0,6 t/rok
f) 20,00 € za spracovanie a povrchové úpravy dreva impregnovaním, s projektovaným 
množstvom spracovania do 0,6 t/rok

(11) Prevádzkovateľ autoopravárenskej činnosti pri prestriekavaní automobilov, alebo 
povrchovej úpravy časti vozidiel s celkovou projektovanou spotrebou organického rozpúšťadla 
do 0,5 t/rok platí paušálny poplatok 30,00 € ak celková spotreba organických rozpúšťadiel za 
hodnotené obdobie bola viac ako 50 kg.
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(12) Prevádzkovateľ polygrafie podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel 
do 0,6 t/rok platí paušálny poplatok 16,00 € ak celková spotreba organických rozpúšťadiel za 
hodnotené obdobie bola viac ako 50 kg.

(13) Prevádzkovateľ chovu hospodárskych zvierat s projektovanou kapacitou 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 5 000 miest pre zajacovité, do 2 000 pre ovce, do 300 miest pre 
kone a do 1 500 miest pre kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá platí paušálny poplatok:
a) 20,00 € pri naplnení jednej chovnej kapacity do 50,0 % (vrátane)
b) 40,00 € pri naplnení jednej chovnej kapacity nad 50,0 %.

(14) Prevádzkovateľ zariadenia na praženie kávy a kávovín s projektovanou kapacitou 
do 75 kg/h platí paušálny poplatok 16,00 € ak celková spotreba kávy, alebo kávovín za 
hodnotené obdobie bola viac ako 250 kg.

(15) Pre ďalšie stacionárne malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré nie sú uvedené 
v odseku 1 až 14, je výška poplatku určovaná úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených 
znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

(16) Poplatok pre prevádzkovateľa sa zníži na polovicu, ak prevádzkovateľ v oznámení 
uvedie údaje o druhu a účinnosti použitého odlučovacieho zariadenia.

(17) Výpočtom určený poplatok sa zaokrúhli na celé eurá smerom nadol.

§6
Rozhodnutie o určení výšky poplatku

(1) Rozhodnutie o určení výšky poplatku vydá mesto Banská Bystrica. V rozhodnutí 
určí výšku poplatku za príslušný kalendárny rok a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej 
povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.4

(2) Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(3) Na konanie vo veci určenia výšky poplatku sa vzťahuje osobitný predpis.5

4 § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
5 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
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§7
Kontrola

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta 
Banská Bystrica.

§6
Spoločné ustanovenia

Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ malého zdroja povinný zaplatiť poplatok v 
pomernej výške zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie prevádzkovania malého 
zdroja v kalendárnom roku, v ktorom k zániku malého zdroja došlo. Prevádzkovateľ malého 
zdroja oznámi zánik malého zdroja do 15 dní od jeho zániku mestu Banská Bystrica.

§7
Záverečné ustanovenia

(1) Zrušuje sa:

a) Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 14/2009 o podmienkach 
prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Banská Bystrica a o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v 
Banskej Bystrici č. 628/2009 dňa 27.10.2009.

b) Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2010 ktorým sa mení VZN 
č. 14/2009 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území 
mesta Banská Bystrica a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktoré bolo schválené 
Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici č. 955/2010 dňa 21.09.2010

(2) Toto nariadenie mesta Banská Bystrica č. 10/2018 o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici č. 1209/2018, dňa 
13.11.2018 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.
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PRÍLOHA 1

Zoznam údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým 
zdrojom znečisťovania ovzdušia (podľa údajov z predchádzajúceho roku) v súlade s § 6 ods. 4 

zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

I. Všeobecné údaje o prevádzkovateľovi zdroja:

Obchodné meno (názov firmy) a právna forma:
Identifikácia, IČO:
Sídlo prevádzkovateľa (podľa registra):
Bankové spojenie:
Meno spracovateľa údajov:
Kontakt na spracovateľa údajov:

II. Údaje o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia:

Adresa umiestnenia malého zdroja:
Identifikácia malého zdroja znečisťovania ovzdušia (spaľovacie zariadenie s tepelným 
príkonom nižším ako 0,3 MW, názov technológie, výroby, skládka palív, surovín, zariadenie 
technologických procesov a pod):
Dátum začatia prevádzky:

A/ Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším 
ako 0,3 MW uvedie:

Typ kotla:
Výkon zariadenia:
Počet kotlov:
Druh paliva:
Spotreba paliva (m3/rok, t/rok, l/rok):
Počet prevádzkových hodín kotla (kotlov):

B/ Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie
veľkých a stredných zdrojov uvedie:

Druh výroby:
Projektovaná kapacita výroby:
Skutočná kapacita výroby (kg/h, t/rok, ks/rok):
Skutočná spotreba surovín (napr. organických rozpúšťadiel (kg/rok), skutočné množstvo 
spracovaného dreva (m3/rok) a pod.):
Druh znečisťujúcich látok:
Množstvo vypustených znečisťujúcich látok (ak je známe):
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C/ Prevádzkovateľ čerpacej stanice pohonných látok, skládky palív, surovín, produktov, 
odpadov a zachytených exhalátov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môže 
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie

Druh čerpacej stanice pohonných látok, spôsob plnenia podzemných nádrží a plnenia 
palivových nádrží automobilov:
Druh a množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok), skutočný ročný obrat v m3, veľkosť 
manipulačnej plochy (m2):
Druh a množstvo uložených odpadov (t/rok), veľkosť skládkovej plochy (m2):
Druh a hmotnostný tok znečisťujúcich látok (kg/rok) ak je známy:

D/ Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (platípre kategórie A, B, C) ďalej
uvedie:

Názov a typ zariadenia na zachytávanie, alebo odlučovanie znečisťujúcich látok (odlučovacie 
zariadenie, filter, a pod.):
Účinnosť zariadenia:
Množstvo zachytených znečisťujúcich látok, ak takéto zariadenie bolo v činnosti:
Počet prevádzkových hodín zariadenia:


