
     
2. zasadanie Mestského zastupiteľstva Sliač 

 

K bodu č. 13:  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač o poplatkoch  za znečisťovanie 

ovzdušia 

Dôvodovú správu spracoval:     Ing. arch. Ľubomír  K e l e m a n 

Materiál na MsZ predkladá: Ing.arch, Ľubomír Keleman, odbor výstavby, ŽP a rozvoja mesta 

 

I.  Mesto Sliač 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 Mesta Sliač č. 6/2022 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (ďalej „VZN“). 

II. Mesto Sliač doposiaľ vydávalo rozhodnutia o určení ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

na základe platného zákona, ale nemalo miestnu legislatívnu normu. Návrh VZN v súlade  

so zákonom č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 

predpisov určuje náležitosti oznamovacej povinnosti, určenie malých zdrojov na ktorých 

prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia a poplatková povinnosť, určovanie výšky poplatku 

a vydávanie rozhodnutí. Prijatím VZN sa jednoznačne určia povinné osoby (PO a FO s IČO)   

a stanovením výšky poplatku sa určia jasné podmienky a požiadavky.    

V legislatívnom procese podľa § 6 zákona o obecnom zriadení bol návrh VZN zverejnený  

na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Sliač dňa 25.11.2022 s možnosťou podávania 

pripomienok do 05.12.2022. V stanovenej lehote boli doručené pripomienky od jedného občana. 

Tieto boli riadne vyhodnotené a akceptované zapracované do návrhu VZN. Navrhované VZN 

nadobudne platnosť dňom schválenia Mestským zastupiteľstvom v Sliači a účinnosť  

od 01.januára 2023.  

III. Materiál je v súlade so Strategickou časťou PRM – víziou rozvoja mesta.  

IV. Materiál si nevyžaduje finančné zabezpečenie prostredníctvom programového rozpočtu Mesta 

Sliač. 
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Sliač, 24.11.2022 

 

Návrh uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

s ch v a ľ u j e  

 

VZN č. 06/2022 o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia 

 

 

 

 

2022  2023 

 PO + FO Palivo Množstvo Poplatok 
€ 

 Jednotková 
cena 

Poplatok 
€ 

Rozdiel 
€ 

1. MO SR nafta 
488 l/rok 

1,00 l = 0,84 kg 
15,00 10,00 €/t 4,00 -11,00 

2. SVB Pod Kozákom zemný plyn 16 633 m3/rok 2,00 15,00 15,00 +13,00 

3. SPP distribúcia zemný plyn 2 748 m3/rok 1,00 10,00  10,00 +9,00 

4. MV SR zemný plyn 7 289 m3/rok 1,00 15,00 15,00 +14,00 
5. SBD Zvolen zemný plyn 257 507 m3/rok 32,00 30,00 30,00 -2,00 

6. ŽSR palivové 
drevo 

67,15 m3/rok 
= 700 kg/m3 

131,00 8,00 €/t 376,00 +245,00 

7. COOP Jednota zemný plyn 4 149 m3/rok 1,00 10,00 10,00 +9,00 

8. GYNPOR zemný plyn 23 128 m3/rok 3,00 15,00 15,00 +12,00 

9. Kúpele Sliač zemný plyn 28 472 m3/rok 3,00 20,00 20,00 +17,00 
 186,00  495,00  +306,00 

   

  VZN = § 2 ods. 2 

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej 
len „poplatok“) platia právnické osoby  
a fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie, ktoré prevádzkujú malé 
zdroje znečisťovania ovzdušia,   

za podmienok ustanovených v zákone. 
... je predpoklad ďalších príjmov, nakoľko 
FO si neplnia povinnosť 


