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Obec Vyšné Nemecké 
 

 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

obce Vyšné Nemecké 

 

číslo: 4/2019 

o zmene  

všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019  

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce 

Vyšné Nemecké 
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Začiatok lehoty na pripomienkové konanie: 29.11.2019 

Ukončenie pripomienkového konania: 13.12.2019 
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Účinnosť: 1.1.2020 



 

2 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Nemeckom, na základe preneseného výkonu štátnej 

správy, podľa ust. § 6 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, podľa ust. § 22 a § 27 zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a podľa ust. § 2 ods. 2 a § 6 

ods. 5 zák. č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vydáva Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 4/2019, ktorým mení prílohu č. 2 (sadzby poplatkov) Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Vyšné Nemecké. 

 

 

 

Čl. 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Vyšné Nemecké sa mení takto: 

 

Príloha č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č.:1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Vyšné Nemecké 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č.: 4/2019 znie takto: 

 

 

SADZBY POPLATKOV 

 

 

1. Stacionárne zariadenie pre spaľovanie palív: 

 

a) Zemný plyn: 

množstvo spotrebovaného paliva 

m3/rok 

€/rok 

do 5 000 16,60 

nad 5 000 do 10 000 33,20 

nad 10 000 do 20 000 49,80 

nad 20 000 66,40 

 

 

b) Tuhé palivo (koks, uhlie, drevo): 

množstvo spotrebovaného paliva 

m3/rok 

€/rok 

do 20 16,60 

nad 20 do 30 33,20 

nad 30 do 50 49,80 

nad 50 66,40 
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c) Kvapalné palivo (benzín, nafta, organické kvapaliny): 

množstvo spotrebovaného paliva 

m3/rok, resp. t/rok 

€/rok 

do 1 16,60 

nad 1 do 5 33,20 

nad 5 do 10 49,80 

nad 10 66,40 

 

 

2. Ostatné technologické celky: 

 

a) Potravinárska malovýroba (pekárne, udiarne, bitúnky, mlyny, sušiarne...): 

 

 Ročný poplatok – 33,20 € 

 

b) Priemyselná malovýroba (výroba keramiky, betónu, malty a iných stavebných 

materiálov): 

 

 Ročný poplatok – 66,40 € 

 

 

c) Ostatná malovýroba a služby (lakovne, spracovanie dreva...): 

 

 Ročný poplatok – 66,40 € 

 

3. Čerpacie stanice pohonných látok podľa množstva zmanipulovaných pohonných 

hmôt (benzín, nafta a pod.): 

 

m3/rok prečerpaných pohonných látok €/rok 

do 20 150,- 

nad 20 do 30 250,- 

nad 30 do 40 350,- 

nad 40 do 50 550,- 

nad 50 650,- 

 

 

4.  Plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie 

ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov:  

plocha v m2 €/rok 

do 100 16,60 

nad 100 do 500 33,20 
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nad 500 do 1 000 49,80 

nad 1 000 66,40 

 

 

5. Iné stavby, zariadenia a činnosti, vyššie neuvedené, znečisťujúce ovzdušie: 

 

 Ročný poplatok – 66,40 € 

 

 

 

 

Čl. 2 

Účinnosť 

 

 Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce. 

 

 

 

 

           Peter Zuza 

         starosta obce 

 


