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Mesto  Senec, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a podľa ustanovení § 22 písm. e) a § 27 zákona č. 137/2010 Z.z. 
o ochrane ovzdušia (ďalej len „zákona“) a ustanovení § 2 ods.2 , § 6 ods.5 a 6 a § 7 ods.2 
zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z.n.p. 
 

vydáva  
 

všeobecne záväzné nariadenie 
o ochrane ovzdušia pred znečisťovaním 

a 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 

 
PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 
Účel nariadenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje práva a povinnosti 

právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami na území 
mesta Senec1; upravuje pôsobnosť mesta Senec vo veciach preneseného výkonu štátnej 
správy na úseku ochrany ovzdušia2; určuje spôsob stanovenia výšky poplatku za malé zdroje 
znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“) a spôsob úhrady poplatku prevádzkovateľmi 
MZZO na území mesta Senec3; upravuje spôsob riešenia správnych deliktov v oblasti ochrany 
ovzdušia, spôsob a výšku ukladania pokút za porušenie povinností prevádzkovateľa MZZO4.   

 
 

Článok 2 
Vymedzenie základných pojmov 

 
Pre  účely tohto VZN sa rozumie : 
 

1. Mestom – mesto Senec, orgán ochrany ovzdušia v zmysle zákona2.  
2. Územím mesta – katastrálne územie mesta Senec. ( intravilán aj extravilán) 
3. Ovzduším – okolité ovzdušie v troposfére, zložka životného prostredia , okrem 

ovzdušia v pracovných priestoroch podľa osobitného predpisu5. 
4. Znečisťujúcou látkou – akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo 

nepriamo  do ovzdušia, ktorá má, alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí  
alebo na životné prostredie.   

                                                 
1 § 16 ods.1 a ods.2 zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia 
2  § 17,  § 22 písm. e)   a  §  27 ods.  1 a ods.2 zákona č .  137/2010 Z.z.  o ochrane ovzdušia 
3 § 1 ods.1 , § 2 ods.2 , § 3 ods.2 a ods.4, § 6 ods.4 a ods.6 a § 7 ods.2,  a  § 8 ods.3  a  ods.5 zákona č. 401/1998 
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z.n.p. 
4 § 30 ods. 6, 7, 10, 13 a 15zákona č. 137/2010 Z.z o ochrane ovzdušia  a § 8 ods.3 a 5 zákona č. 401/1998 Z.z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
 
5 Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko. 
 



5. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“) sú najmä  stacionárne 
zariadenia na spaľovanie tuhých, kvapalných alebo plynných palív s príkonom do 0,3 
MW; ostatné technologické celky  nepatriace do kategórie   veľkých zdrojov  a  
stredných zdrojov;  plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu  spôsobovať 
znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov; stavby, 
zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo 
stredného zdroja.  

6. Samostatným  MZZO - je tepelný zdroj,  kde sa odťah spalín vykonáva do jedného 
samostatného komína, alebo  cez samostatný technologický výduch  ( napr. výfuk, 
odvetrávací ventilátor a pod.) do okolitého vonkajšieho ovzdušia. Ďalej sú to 
technologické celky a činnosti týkajúce sa jednej výrobnej operácie znečisťujúcej 
okolité ovzdušie (napr. zváranie, striekanie náterovými hmotami s organickými 
rozpúšťadlami, znečisťovanie ovzdušia výparmi z čistenia odpadových vôd, 
z veľkochovov zvierat a pod.) a samostatné plošné MZZO, napr. spevnené 
a nespevnené plochy prevádzkových areálov. 

7. Prevádzkovateľom MZZO – je fyzická  alebo právnická osoba,  ktorá má právo alebo 
možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia na území mesta.  Spravidla sa 
jedná  o majiteľa nehnuteľnosti, v ktorej sa tepelný, technologický, alebo plošný 
MZZO nachádza. 

8. Inšpekcia – orgán ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR. 
 

DRUHÁ ČASŤ 
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV MZZO 

 
Článok 3 

Všeobecné povinnosti prevádzkovateľov 
 
K všeobecným povinnostiam prevádzkovateľ patrí: 
 

1. v zariadeniach na spaľovanie palív sa  nesmú spaľovať iné palivá  než  určené 
výrobcom  zariadenia alebo uvedené v súhlasnom vyjadrení orgánu pôsobiacom na 
úseku ochrany ovzdušia. 

2. neprekračovať pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia povolenú tmavosť dymu, 
nezaťažovať okolie zdroja neprijateľným stupňom zápachu. O prekročení týchto 
parametrov rozhoduje na základe posúdenia orgán ochrany ovzdušia – t. j. poverení 
pracovníci mesta. 

3. vykonať neodkladne opatrenia na nápravu, ktoré boli uložené mestom alebo 
inšpekciou životného prostredia. 

4. obmedziť alebo zastaviť prevádzku MZZO, ak mu to bude orgánom ochrany ovzdušia 
nariadené príslušným rozhodnutím6. 

5. pri výstavbe nových zariadení, ktoré budú zdrojom znečisťovania ovzdušia  alebo pri 
modernizácii jestvujúcich zariadení sa musí voliť najlepšie dostupná technika  
s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na jej obstaranie a prevádzku. 

6. dodržiavať ďalšie ustanovenia zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia  a zákona 
č. 401/1998 Z.z.  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
predpisov.  
 
 

                                                 
6 § 27 ods.1 písm. f) zákona č.137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia 



 
Článok 4 

Povinnosti prevádzkovateľov MZZO 
 
1. Prevádzkovatelia MZZO na území mesta sú ďalej povinní : 

a) prevádzkovať MZZO jedine na základe súhlasu vydaného mestom, 
b) požiadať mesto v súvislosti s výstavbou nových zdrojov znečisťovania ovzdušia o 

vydanie súhlasu s umiestnením stavby MZZO (konanie o stavebnom povolení) a 
vydanie súhlasu s uvedením MZZO do prevádzky (kolaudačné konanie) podľa § 
17 ods.1 písm. a) a písm. f) zákona č.137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia. Tento 
súhlas je potrebný aj na inštaláciu technologických celkov MZZO ktoré 
nepodliehajú stavebnému konaniu. 

c) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať MZZO len v súlade s dokumentáciou 
a podmienkami určenými mestom, 

d) umožniť povereným pracovníkom mesta prístup k zariadeniam MZZO  a do 
obytných priestorov a výrobných prevádzok,  kde sa tieto zdroje nachádzajú, a na 
svoje pozemky v nevyhnutnom rozsahu tak, aby bolo možné vykonať  kontrolu 
zdroja a  pre zistenie množstva, charakteru a škodlivosti vypúšťaných 
znečisťujúcich látok, 

e) predkladať všetky potrebné doklady a evidencie viažuce sa k prevádzke MZZO, 
viesť prevádzkovú evidenciu o MZZO a na požiadanie ju predložiť a poskytovať 
ďalšie potrebné údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia pracovníkom mesta, 
resp. iných orgánov ochrany ovzdušia (OÚŽP, Inšpekcia), 

f) oznámiť každoročne do 15. februára príslušného kalendárneho roka  mestu údaje 
potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypúšťaných do 
ovzdušia a údaje potrebné na určenie výšky poplatku podľa skutočnosti uplynulé 
roka, a  to za každý samostatný MZZO osobitne.  Ide najmä o údaje o druhu 
paliva, spotrebe paliva a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, počet 
prevádzkových hodín, druh a účinnosť odlučovacích zariadení, atď., ( Príloha č. 3) 

g) ohlásiť mestu  zánik prevádzky MZZO, zmenu prevádzkovateľa MZZO  a to 
v lehote do 15 dní odo dňa zániku zdroja, respektíve zmeny prevádzkovateľa  
a nahlásiť údaje potrebné  na výpočet poplatku aj za príslušné obdobie 
kalendárneho roka, v ktorom MZZO prevádzkoval, 

h) zaplatiť poplatok mestu za znečisťovanie ovzdušia MZZO  do 14 dní od jeho 
vyrubenia mestom na základe právoplatného rozhodnutia, ktoré mesto vydalo. 

2. Povinnosti prevádzkovateľa MZZO uvedené v  odseku 1. písm.  e), f), g) a h) tohto 
článku  sa vzťahujú len na právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. 
 

TRETIA ČASŤ 
ORGÁN OCHRANY OVZDUŠIA 

 
Článok 5 

 
Právomoci mesta ako orgánu ochrany ovzdušia 

 
1. Mesto pri prenesenom výkone štátnej správy ako orgán ochrany ovzdušia má 

nasledovné kompetencie7: 
a) podieľa sa ma vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu, 

                                                 
7 § 27 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 



b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov MZZO, 
c) vydáva súhlas pre nové malé zdroje  podľa zákona8 t.j. :  

a.a) na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb MZZO vrátane ich zmien a 
rozhodnutí na ich užívanie; tento súhlas je záväzným stanoviskom  
a.b) súhlas s uvedením MZZO do prevádzky 
a.c) súhlas  k povoleniu inštalácie technologických celkov patriacich do kategórie 
MZZO, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha 
stavebnému konaniu, 
a.d) súhlas  na zmeny používaných palív  a surovín,  na zmeny technologických 
zariadení MZZO  a  na zmeny ich využívania  a ich  prevádzku po vykonaných 
zmenách, 

Tento súhlas je záväzným stanoviskom. (§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. v z.n.p. zákon o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku)  Súhlasu podliehajú aj tie technológie, ktoré 
inak nespadajú pod stavebné konanie. 
d) uloží prevádzkovateľovi MZZO opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti mu 

ustanovené zákonom o ochrane ovzdušia a platným VZN mesta v oblasti ochrany 
ovzdušia, 

e) ukladá prevádzkovateľom MZZO pokuty za porušenie ich povinností v oblasti 
ochrany ovzdušia, 

f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZZO, 
g) môže ustanoviť  všeobecne záväzným nariadením  zóny  s obmedzením prevádzky 

mobilných zdrojov, 
h) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie MZZO , 
i) nariadi zastavenie prevádzky MZZO ak sa prevádzkuje bez súhlasu9 , 
j) mesto v súhlasoch, ktoré vydáva podľa zákona 10, môže určiť podmienky 

prevádzkovania MZZO a to aj individuálne pre konkrétny MZZO, najmä 
s ohľadom na  technologický charakter zdroja, stupeň znečisťovania ovzdušia, 
umiestnenie daného MZZO  v jednotlivých urbanisticky funkčných zónach územia 
mesta (územný plán),  na  potencionálne zdravotné riziká pre obyvateľstvo a iné  
zreteľa hodné faktory životného prostredia. Podmienky prevádzkovania MZZO 
určené orgánom ochrany ovzdušia sú pre  prevádzkovateľa zdroja  záväzné a  ich 
nedodržanie je dôvodom na zastavenie prevádzky MZZO a uplatnenia sankcii 
v zmysle zákona 11. 

k) je orgánom príslušným na konanie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia  pre 
prevádzkovateľov MZZO na území mesta, ktorí sú spoplatnení v zmysle zákona12. 

l) vedie zoznam spoplatnených MZZO nachádzajúcich sa na území mesta. 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
POPLATKY a POKUTY 

 
Článok 6 

Spôsob vyrubenia a platenia poplatku 
 

1. Mesto  na základe údajov o MZZO  uvedených v súhlase, ktorým má prevádzkovateľ 
MZZO  povolenú prevádzku zdroja v súlade s ods.1 písm. c), článku 6 tohto VZN, 

                                                 
8 § 17 ods.1 písm. a), c) a f) zákona č. 137/2010  Z.z. o ovzduší 
9 § 27 ods.1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia 
10 § 17 ods.1 písm.a),e) a f) zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia 
11 § 30 ods.6 , ods.7 a ods. 10 zákona 137/2010 o ochrane ovzdušia 
12 § 2 ods.2 zákona č. 401/ 1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z. n. p. 



alebo iných relevantných údajov oznámených prevádzkovateľom o množstve 
a škodlivosti látok vypustených do ovzdušia v uplynulom kalendárnom roku v súlade s 
ods.1 písm. f), článku 4 tohto VZN, vydá Rozhodnutie13  a určí  ďalšie podmienky 
poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa MZZO, napríklad výšku  a termíny splátok 
poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa  poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa 
MZZO . 

2. Splatnosť poplatku je do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti vydaného 
rozhodnutia, pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je uvedené inak. 

 
Článok 7 

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia  
 

1. Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý samostatný zdroj určuje paušálnou 
sumou úmerne k množstvu, škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok, 
umiestneniu MZZO  v  urbanistických zónach a v súlade s ustanoveniami zákona14 
a sadzobníkom paušálnych poplatkov za znečisťovanie ovzdušia schváleným týmto 
VZN, ktorý je uvedený ako príloha č. 1 tohto VZN. 

2. Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa  pre každý samostatný zdroj znečisťovania 
ovzdušia určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do 663,85,- €15. 

3. Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním 
prevádzkované samostatné MZZO v meste uvedených v prílohe č. 1 tohto VZN16. 

4. Povinnosť platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia sa nevzťahuje na fyzické osoby – 
nepodnikateľov, ktoré prevádzkujú MZZO len na vlastné potreby domácnosti, ďalej sa 
nevzťahuje na prevádzkovateľov MZZO vo vlastníctve alebo v správe mesta. 

5. Od poplatku za znečisťovanie ovzdušia môže mesto prevádzkovateľa MZZO čiastočne 
alebo úplne oslobodiť a to ak existujú k tomu dôvody hodné zreteľa. O oslobodenie od 
poplatku musí prevádzkovateľ MZZO mesto písomne požiadať a svoju žiadosť musí  
riadne odôvodniť.  Žiadosti o oslobodenie od poplatku posudzuje mesto individuálne. 

6. Poplatky platené prevádzkovateľmi MZZO sú príjmom rozpočtu mesta.17. 
7. Sadzobník  paušálnych poplatkov podľa jednotlivých druhov a typov MZZO bol 

schválený mestským zastupiteľstvom mesta Senec ako súčasť tohto VZN a je uvedený 
ako Príloha č.1. 

 
Článok 8  
Pokuty 

 
1. Pokutu od 33 do 3.300,-€ uloží mesto prevádzkovateľovi MZZO ak poruší povinnosti 

ustanovené zákonom 18,  prevádzkuje  stacionárny zdroj bez súhlasu orgánu ochrany 
ovzdušia alebo poruší zákaz ustanovený  v zákone19. 

2. Pokutu od 20 do 330,-€ uloží mesto prevádzkovateľovi MZZO ak poruší ustanovenie 
zákona20. 

                                                 
13 § 6 ods.6 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z. n. p. 
14 zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia a zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
v z. n. p. 
15 § 3 ods.2 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v  z. n. p. 
16 § 3 ods.4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v  z. n. p. 
17 § 7 ods.2 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z. n. p. 
18 § 14 ods.2, a § 16 ods.1 písm. a), c) a e) zákona č. 137/2010 Z. z.o ochrane ovzdušia 
19 § 14 ods.8 písm. a)  zákona č. 137/2010 Z.z.  o ochrane ovzdušia 
20 § 16 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia 



3. Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia o 
uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností za ktoré bola pokuta uložená  
a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia uložené mestom podľa zákona o ochrane 
ovzdušia a tohto VZN,  mesto uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pôvodne 
udelenej pokuty a mesto môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky 
stacionárneho zdroja 21. 

4. Mesto môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, kedy sa o 
porušení povinností prevádzkovateľa MZZO dozvedelo, najneskôr do troch rokov od 
porušenia tých to povinností 22.  

5. Pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada mesto na závažnosť a rozsah porušenia 
povinností prevádzkovateľom MZZO, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu 
a na čas trvania protiprávneho stavu . 

6. Uložené pokuty sú príjmom rozpočtu mesta23. 
 

PIATA ČASŤ 
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 9 

Spoločné ustanovenia 
 

1. Porušenie povinností ustanovených týmto VZN fyzickými osobami – nepodnikateľmi  
sa posudzuje ako priestupok na úseku ochrany životného prostredia  podľa zákona  
SNR  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p.. Mestská polícia v Senci má právo za 
priestupky na úseku ochrany ovzdušia uložiť blokové pokuty na mieste do výšky 30,-
€, alebo pri závažnejšom porušení podať návrh na ich riešenie orgánom ochrany 
ovzdušia na ďalšie konanie vo veci spáchania priestupku. Pri osobitne závažných 
porušeniach povinností prevádzkovateľom MZZO s vážnymi zdravotnými, 
environmentálnymi alebo ekonomickými dopadmi postupuje mesto v zmysle 
ustanovení Trestného zákona.  

2. Prevádzkovatelia starších jestvujúcich MZZO, podliehajúci poplatkovej povinnosti za 
znečisťovanie ovzdušia v zmysle platnej legislatívy a  ktorí doposiaľ nemajú súhlas 
s umiestnením stavby MZZO a  uvedením MZZO do prevádzky podľa zákona24 musia  
požiadať o dodatočné vydanie tohto  súhlasu  a  priložiť potrebné prílohy 
a dokumentáciu do 30.09.2011.   

3. Pri pochybnostiach či sa jedná o zdroj znečisťovania ovzdušia  a  o začlenení zdroja 
znečisťovania ovzdušia  podľa miery jeho vplyvu  na ovzdušie  alebo  podľa rozsahu 
znečisťovania ovzdušia, rozhoduje o jeho zaradení do kategórií veľký zdroj – stredný 
zdroj – malý zdroj znečisťovania ovzdušia Obvodný úrad životného prostredia 
v Senci25.  

4. Súhlasy vydané do nadobudnutia účinnosti tohto VZN mestom podľa zákona č. 
478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia  a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v  z. n . p.   sa  považujú  za súhlasy vydané 
podľa zákona26. 

                                                 
21 § 30 ods. 10 zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia 
22 § 30 ods.13 zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia 
23 § 8 ods.5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
24 § 17 ods. 1 písm. a), c) a f) zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia 
25 § 3 ods.1,2,3,4 a 5 zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia 
26 § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia 



5. Žiadosti  na udelenie súhlasu podľa zákona 27  a uvedené v čl. 5 ods.1 písm. c)  tohto 
VZN podávajú prevádzkovatelia MZZO osobne, alebo doporučenou poštou  vrátane 
požadovaných príloh a dokumentácie prostredníctvom  podateľne Mestského úradu 
v Senci. Tlačivá žiadosti sú k dispozícii na podateľni, na internetovej stránke mesta  
www.senec.sk v sekcii Mestský úrad , podsekcií vzory tlačív. Vzor tlačiva žiadosti na 
udelenie súhlasu je uvedený v Prílohe č. 2 tohto VZN . 

6.  Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahujú všeobecné 
predpisy o správnom konaní .  

7. V prípade ak mesto nemá dostatočné odborné, technické a právne nástroje na 
doriešenie a objektívne zhodnotenie dopadov prevádzky MZZO na znečisťovanie 
ovzdušia postúpi vec na ďalšie konanie na Obvodný úrad životného prostredia 
v Senci, alebo na Inšpekciu životného prostredia  MŽP SR. 

8. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Senci 
dňa 21.10.2010 

9. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2011 a  poplatky za 
znečisťovanie ovzdušia budú podľa neho prvý krát vyrubené podľa údajov 
a skutočného znečisťovania ovzdušia za rok 2010. 

10. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykoná Mestská polícia, hlavný kontrolór mesta, 
poverení  zamestnanci mesta a poslanci mesta. 
 
 
 
 
 

Ing. Karol Kvál 
        primátor mesta Senec 

 
 
 
       

 
 
Prílohy k VZN schválené Mestským  zastupiteľstvom : 
 
Príloha č. 1 :  Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO. 
Príloha č. 2 :  Tlačivo : Žiadosť na udelenie súhlasu MZZO 
                       podľa § 17 ods.1 a ods. 2 zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia.  
Príloha č. 3 :  Tlačivo : Oznámenie údajov potrebných na určenie  
                       výšky poplatku  za znečisťovanie ovzdušia MZZO. 
                       podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
                              znečisťovanie ovzdušia v z.n.p. 

                 
 
 
 
 

                                                 
27 § 17 ods.1 a ods.2 zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia 



 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 1/2010 

 
o ochrane ovzdušia 

a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
 

PRÍLOHA  č. 1 
Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO. 

 
A. TEPELNÉ ZDROJE : ¹ 
 
Palivovo-energetické technologické celky obsahujúce zariadenia na spaľovanie palív s  
inštalovaným tepelným príkonom do 0,3 MW : 

 
A.1 :  Stacionárne  tepelné zdroje  slúžiace na  teplovodné, teplovzdušné alebo podlahové 
          vykurovanie a  samostatný alebo  kombinovaný ohrev  TÚV, vrátane zariadení  na  
          priamoohrev vzduchu   
           / t.j. stacionárne a závesné kotle a infražiariče, teplovzdušné plynové ohrievače /  
             palivo : zemný plyn, alebo propán   
      Inštalovaný výkon  do 8,0  kW :                 nespoplatnené             
      Inštalovaný výkon  od 8,0 do 25 kW                         12,-€ 
      Inštalovaný výkon  od 25,0 do 50 kW                         25,-€ 
      Inštalovaný výkon  od 50,1 do 120 kW                         60,-€ 
      Inštalovaný výkon od 120,1 do 300 kW                       150,-€ 
 
 
A.2 :   Tepelné zdroje slúžiace na lokálne vykurovanie, teplovodné, teplovzdušné alebo pod-
           dlahové vykurovanie , samostatný alebo kombinovaný ohrev TÚV, vrátane zariadení 
           na priamoohrev vzduchu 
           / t.j. kachle, krby, grily, kotle, ohrievače vody  a pod. / 
           tuhé palivo : drevo,  koks, čierne uhlie, drevené uhlie 
      Inštalovaný výkon do 15 kW                             15,-€ 
      Inštalovaný výkon od 15 do 50 kW                             65,-€ 
      Inštalovaný výkon od 50,1 do 120 kW                            150,-€   
      Inštalovaný výkon od 120,1 do 300 kW                            350,- € 

 
 
A.3 : Tepelné zdroje uvedené v skupine A.2 , kde sa používa tuhé palivo : hnedé uhlie, lignit, 

    rašelina, drevo napustené asfaltovou emulziou a iné menej hodnotné tuhé palivo a kde 
    sa používa tekuté palivo ako nafta, ťažký vykutovací olej a ľahký vykurovací olej : 

          Sadzba poplatku sa stanovuje ako u skupiny tepelných zdrojov A.2 a koeficientu 2,5 . 
 
 
––––––––––––––––––– 
 ¹ Vyhláška  MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 : Kategorizácia stacionárnych zdrojov . 
     číslo kategórie : 1.1 – Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nain- 
                                         štalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW. 
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PRÍLOHA  č. 1 

Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO. 
 
 

B. TECHNOLOGICKÉ ZDROJE : 
 
B.1 :  Záložné energetické zdroje – generátory ² a zdroje na ohrev  
          technologickej vody – WAP s výkonom od:                      8 do 80 kW       81 do 300 kW  
   
                                                palivo nafta / benzín / ....................... 30,-€                     100,-€ 
                                                palivo zemný plyn, propán ............... 15,-€                       50,-€ 
 
B.2 :   Nanášanie náterových látok ³ s projektovanou spotrebou 
           organických rozpúšťadiel do 0,6t/rok  a odmasťovanie a 
           čistenie povrchov kovov a odstraňovanie starých náterov 
           organickými rozpúšťadlami do 0,6 t/rok  ,  .......................................................... 120,-€ 
           povrchová úprava vozidiel – opravárenstvo - s celkovou 
           spotrebou organického rozpúšťadla do 0,5t/rok,   ................................................ 200,-€ 
           povrchová úprava vozidiel okrem opravárenstva – s cel- 
           kovou spotrebou organického rozpúšťadla do 15t/rok   ....................................... 660,-€  
 
B.4 :   Priemyselné spracovanie plastov :  4    
           spracovávanie polyesterových  a epoxydových živíc  a  
            výroba sklolaminátov s projektovanou spotrebou suro- 
            vín do :      -  100 kg/deň :                             ........................................................ 400,-€ 
                              -    50 kg/deň :                              ....................................................... 200,-€ 
                              -    10 kg/deň :                              ........................................................  70,-€ 
            spracovávanie aminoplastov a fenolových živíc s pro- 
            jektovanou spotrebou surovín do :  - 150 kg/deň : ............................................... 400,-€ 
                                                                     -  50 kg/deň : ................................................ 150,-€ 
            výroba polyuretánových výrobkov s projektovanou  
            spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,6 t/rok : ............................................... 250,-€   
            výroba expandovaných plastov, napr. penového 
            polystyrénu s projektovanou spotrebou organických 
            nadúvadiel  do  0,6 t/rok : ......................................................................................300,-€ 
            výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným množstvom 
            spracovaného polyméru do 100 kg/hod. : ............................................................. 350,-€   
 
––––––––––––––––––––––––––– 
² Vyhláška MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 : Kategorizácia stacionárnych zdrojov .  
    číslo kategórie : 1.6 – Stacionárne piestové spaľovacie motory s nainštalovaným súhrnným menovitým  
                                         tepelným príkonom do 0.3 MW .  
 
³ Vyhláška  MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 : Kategorizácia stacionárnych zdrojov . 
   číslo kategórie : 6.2 – Následná povrchová úprava vozidiel , 6.3 – Nanášanie náterov a lakovanie  a  
   kategória  6.4c – Odmasťovanie a čistenie povrchov .  
 
4 Vyhláška  MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 : Kategorizácia stacionárnych zdrojov . 
    číslo kategórie  :  4.38 –  písmeno a) až písmeno i)  -  Priemyselné spracovanie plastov . 
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PRÍLOHA  č. 1 

Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO. 
 
B.5 :   Priemyselné spracovanie dreva, mechanické spracovanie 5 

           kusového dreva s projektovanou kapacitou do :  50 m3/deň : .......................... 250,-€ 
           / povrchové úpravy výrobkov, lepenie a impregnácia s použitím organických rozpúšťadiel do 0,6 t/rok / 
           Remeselné spracovanie dreva,  stavebné a nábytkárske  
           stolárske dieľne so zrealizovanou  kapacitou spracovania 
           dreva  do  :  5 m3/deň :  ....................................................................................... 40,-€  
           / povrchové úpravy výrobkov, lepenie a impregnácia s použitím organických rozpúšťadiel do 0,6 t/rok / 
           Mechanické spracovanie dezintegrovanej drevenej hmoty 
           / piliny, stružliny, triesky, štiepky / 
           s projektovanou kapacitou do 100 m3/deň : ..................................................... 250,-€ 
           Výroba aglomerovaných plošných materiálov s projektova- 
           nou spotrebou  polykondenzačných lepidiel v sušine  do 10t/rok .................... 400,-€ 
 
B.6 :   Skladovanie, výdaj a prečerpávanie prchavých kvapalín : 6  
           Čerpacie stanice pohonných látok  okrem distribúcie  CNG a LPG  
           do  nainštalovaného súhrnného objemu skladovania do 10 m3 alebo 
           projektovaného ročného obratu 100 m3/ rok, .................................................... 350,-€ 
           Skladovanie a prečerpávanie pohonných látok do nainštalovaného 
           súhrnného objemu skladovania do 5 m3 , alebo  projektovaného  
           ročného obratu 50 m3/rok, ................................................................................. 150,-€  
           Skladovanie a  prečerpávanie motorových , prevodových  a 
           hydraulických olejov pre vlastnú servisnú činnosť v objeme  
           viac ako 300 litrov/rok : ......................................................................................100,-€ 
 
B.7 :   Spracovanie asfaltu a asfaltových emulzií okrem obaľovačiek 
           bitúmenových zmesí , výroba hydroizolačných materiálov, a 
           výroba podlahových krytín s projektovaným množstvom spra- 
           covaných surovín  do  500 kg/hod.7......................................................................660,-€ 
 
B.8 :   Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov 
           s projektovanou výrobnou kapacitou  do 10 m3/hod. 8 ........................................400,-€ 
 
_________________________________ 
 
5.  Vyhláška MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 : Kategorizácia stacionárnych zdrojov . 
     číslo kategórie  : 6.9 – Priemyselné spracovanie dreva. 
6.  Vyhláška MPŽPaRR SR č 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 :  Kategorizácia stacionárnych zdrojov . 
     číslo kategórie : 4.40  - Čerpacie stanice pohonných látok  a  4.5 – Distribučné sklady a prečerpávacie zariadenia palív, mastív ..... 
7.  Vyhláška MPŽPaRR SR č 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 :  Kategorizácia stacionárnych zdrojov . 
     číslo kategórie : 4.37 – Výroba hydoizolačných materiálov a podlahových krytín .  
8.  Vyhláška MPŽPaRR SR č 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 :  Kategorizácia stacionárnych zdrojov . 
     číslo kategórie :  3.13 – Priemyselná výroba betónu, malty a iných stavebných materiálov .      
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PRÍLOHA  č. 1 

Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO. 
 
B.9 :    Potravinárstvo : 
            Mäsospracujúci priemysel – zariadenia na údenie mäsa 
            a rýb s projektovanou kapacitou do 1.000 kg/týždeň, 
            zariadenia na praženie kávy s projektovanou kapacitou 
            do 75 kg/hod., a kakaových bôbov alebo orieškov do 
            projektovanej kapacity 150 kg/hod. : 9...............................................................................250,-€ 
            Bitúnky a ostatné porážkárne s projektovanou kapacitou 
            živej hmotnosti do 25 t/rok hydiny a do 200 t/rok ostatné : 10.............................. 350,-€ 
            Konzervárne a  iné  potravinárske prevádzky  s projektova- 
            nou výrobnou kapacitou mäsových výrobkov do 2,5 t/deň 
            alebo rastlinných výrobkov s projektovanou výrobnou kapa- 
            citou do  10 t/deň : 11..............................................................................................400,-€ 
            Malé potravinové výrobné prevádzky napr. pekárne, výro- 
            bne mäsových výrobkov, lahôdok a pod. so zrealizovanou 
            výrobnou kapacitou do 500 kg/deň .......................................................................100,-€   
            Liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou 100% liehu 
            do 100 t/rok 12....................................................................................................... 660,-€ 
            Malé liehovary – pálenice so zrealizovanou výrobnou kapa- 
            citou 45% liehu do 10 t/rok, malé pivovary s projektovanou 
            výrobou  do 5000 hl/rok  : .....................................................................................200,-€ 
            Potravinárske mlyny s  projektovaným výkonom  do 5t/hod. , 
            výroba priemyselných krmív  a organických hnojív s projek- 
            tovanou kapacitou do 1t/hod. , sušiarne poľnohospodárskych 
            a  potravinárskych produktov  s projektovaným výkonom do 
            1t/hod. a zariadenia na čistenie a morenie osív ak sú klasifiko- 
             vané ako MZZO 13 ............................................................................................... 150,-€ 
     
B.10:   Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou 14 

             a/ ČOV komunálnych odpadových vôd   do 5.000 EO : ..................................... 300,-€ 
             b/ ČOV priemyselných odpadových vôd do 2.000 EO : ..................................... 200,-€ 
________________________________ 
 
 
9.    Vyhláška MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 : Kategorizácia stacionárnych zdrojov . 
        číslo kategórie :  6.22  -  Zariadenia na údenie mäsa a rýb ,  6.21  -  Zariadenia na praženie  .   
10.   Vyhláška MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 : Kategorizácia stacionárnych zdrojov . 
        číslo kategórie :  6.13  - Bitúnky a porážkárne . 
11.   Vyhláška MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 : Kategorizácia stacionárnych zdrojov . 
        číslo kategórie :  6.15  -  Konzervárne a potravinárske prevádzky . 
12.   Vyhláška MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 : Kategorizácia stacionárnych zdrojov . 
        číslo kategórie  :  6.16  -  Liehovary  . 
13.   Vyhláška MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 : Kategorizácia stacionárnych zdrojov . 
        číslo kategórie  :  6.18  -  Potravinárske mlyny ,  6.19  : Výroba priemyselných krmív a organických hnojív ,   

3.20 -  Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov . 
14.   Vyhláška MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 : Kategorizácia stacionárnych zdrojov .  
        číslo kategórie  :  5.3  - Čistiarne odpadových vôd . 
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PRÍLOHA  č. 1 
Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO. 

 
B. 11:  Ostatné priemyselné výroby napríklad spracovanie kovov 
            spojené s uvoľňovaním  organických a anorganických pár 
             a plynov, napr.z technológii zvárania kovov alebo plastov, 
             chemická čistiareň, alebo s produkciou prachových častíc 
             z brúsenia –  napr. opracovanie kameňa : 15 

             Spracovanie kovov – zlievárne s projektovanou kapacitou 
             do 1t/deň, kováčne so spotrebou tepelnej energie menšou 
             ako 20 MW a lisovne s projektovanou výrobnou kapacitou 
             do 1 t/hod. : .......................................................................................................... 300,-€ 
             Kovoobrábacie a zámočnícke prevádzky  s prevádzkovou 
             plochou dieľní do 150 m2 / malé prevádzky / ......................................................  80,-€ 
             s prevádzkovou plochou dieľní do 300 m2 / stredné prevádzky / ........................200,-€  
             s prevádzkovou plochou dieľní vyššou ako 300 m2 / veľké prevádzky / ............ 660,-€ 
             Výroba skla a sklárskych produktov s projektovanou kapacitou 16 

             do 0,5 t/deń , výroba keramiky, porcelánu a kameniny s projek- 
             tovanou kapacitou do 1t/deň, resp.objemovej kapacity pecí 0,5 m3 ................... 150,-€ 
             Prevádzky s technológiou zvárania plastov / napr. výroba okien / 
             do prevádzkovej plochy dieľní 300 m2  .............................................................. 200,-€ 
             prevádzková plocha dieľní viac ako 300 m2 ....................................................... 400,-€ 
             Chemická čistiareň šatstva do projektovanej kapacity čistených  17 

             bielených alebo farbených textílií  :  1t/deň ......................................................... 100,-€ 
             Opracovanie kameňa, ktoré nie je súčasťou spracovania v kameňo- 
             lome / malé kamenárske prevádzky /: ..................................................................  65,-€ 
 
B. 12 :  Polygrafická výroba / hľbkotlač, sieťotlač a iné techniky / s projek- 

       tovanou spotrebou organických rozpúšťadiel do 0.6 t/rok,  výroba  
       a spracovanie gumy s projektovanou spotrebou  do 0,6 t/rok alebo 
       projektované spracovanie gumovej zmesi  do 5 kg/hod. ,   výroba  
       saponátov  a  kozmetiky s projektovanou výrobnou kapacitou  do 
       100 kg/hod. saponátov a  do 10 kg/hod.kozmetiky : 18 ....................................... 150,-€ 

_____________________________________ 
 
15.  Vyhláška MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 : Kategorizácia stacionárnych zdrojov .  
        číslo kategórie  :  2.99  -  Ostatné priemyselné výroby a spracovania kovov ,  2.4  -  Zlievárne  železných kovov a výroba liatiny ,  
                         2.5 b  - Kováčske dieľne , 2.5 c – Lisovne .  
16.  Vyhláška MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 : Kategorizácia stacionárnych zdrojov .  
        číslo kategórie  :  3.7  -  Výroba skla a sklenených vlákien ,  3.8  -  Výroba keramických výrobkov . 
17.  Vyhláška MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 : Kategorizácia stacionárnych zdrojov .  
        číslo kategórie  :  6.5  -  Chemické čistenie , bielenie a farbenie textílii a vláknitých materiálov prírodného pôvodu .  
18.  Vyhláška MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 : Kategorizácia stacionárnych zdrojov .  
        číslo kategórie  :  6.7  -  Polygrafia ,  4.33 c  -  Výroba a spracovanie gumy ,  4. 34  -  Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky .  
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PRÍLOHA  č. 1 
Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO. 

 
C : STACIONÁRNE PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČISŤOVANIA :  

            Plocha , s možnosťou zaparenia, horenia, zápacu, úletu znečisťujúcich látok, alebo  
            objekt, stavba, zariadenie alebo činnosť, ktorá znečisťuje, alebo môže znečisťovať 

      ovzdušie. 19 

    
C.1 :   Spevnené plochy priemyselných areálov / parkoviská, cesty, 
           chodníky / s pohybom mobilných zdrojov znečisťovania ov- 
           zdušia s frekvenciou do 15 nákladných automobilov/ deň  a 
           do 50 osobných automobilov/ deň : ...............................................................  0,05,-€/m2 
           s vyššou frekvenciou vozidiel : ......................................................................  0,1,-€/m2 
 
C.2 :   Nespevnené plochy slúžiace na ťažbu, skladovanie a výrobu,  
           napríklad skládky palív, surovín, produktov, plochy skládky 
           odpadov  na ktorých sa  vykonávajú práce  a  ktoré sú  alebo 
           môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia,  primárnej  a se- 
           kundárnej prašnosti , poprípade zápachu. : ....................................................... 0,15,-€/m2 
 
C.3 :   Chov hospodárskych zvierat na jatočné účely podľa projektovaného počtu chovných 
           miest a druhu chovaných zvierat posúdi orgán ochrany ovzdušia individuálne a spop- 
           latní takýto zdroj znečisťovania v rozsahu : 20  ................................................ 20-300,-€ 
           Zariadenia na  výrobu kompostu s projektovaným výkonom  
           spracovaného odpadu do 0,75 t/hod. 21 .................................................................... 60,-€ 
_____________________________________ 
 
19.    § 3 ods.1 písm. a)  zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduš . 
20.   Vyhláška MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 : Kategorizácia stacionárnych zdrojov . 
      číslo kategórie  :  6.12  -  Veľkochov hospodárskych zvierat . 
21.    Vyhláška MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. , Príloha č. 2 : Kategorizácia stacionárnych zdrojov .  
         číslo kategórie  :  5.4  -  Zariadenia na výrobu kompostu . 
 _____________________________________ 
 
Ostatné  typy a druhy MZZO  nespadajúce do kategórií uvedených v tomto sadzobníku bude 
posudzovať orgán ochrany ovzdušia na základe individuálneho posúdenia  a kategorizovať ho 
v zmysle vyhlášky MPŽPaRR č. 365/2010 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia  a spoplatní takýto  MZZO podľa zákona  až do  
výšky 663,90,-€ . 
 
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia MZZO  uvedené v tomto sadzobníku  sú poplatkami  za 
obdobie jedného kalendárneho roka.   
Ak došlo v priebehu kalendárneho roku  k uvedeniu MZZO do prevádzky alebo k jeho zániku 
poplatok sa vyrúbi  ako alikvótna časť celoročného poplatku. 
Poplatok sa platí za znečisťovanie ovzdušia podľa skutočnosti a na základe údajov  o MZZO 
uvedených v súhlasoch a údajov o ich prevádzke za uplynulý kalendárny rok.  
 
Podľa tohto sadzobníka poplatkov za znečisťovanie ovzdušia budú prvý krát vyrubené poplat- 
ky za znečisťovanie MZZO podľa skutočnosti v roku 2010. 
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Tento sadzobník poplatkov je platný dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom až do 
zrušenia jeho platnosti Mestským zastupiteľstvom, eventuálne do schválenia nového sadzob- 
níka  poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO Mestským zastupiteľstvom. 
Tento sadzobník nadobúda účinnosť dňom 01.01. 2011. 
 
Schválené Mestským zastupiteľstvom v Senci dňa : 21.10.2010 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Ing. Karol Kvál 
                                                                                                     primátor mesta Senec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
                                  
 
  



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 1/2010 
PRÍLOHA  č. 2 

Tlačivo žiadosti o vydanie súhlasu MZZO 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Meno, priezvisko / resp. názov/ ,  adresa žiadateľa , telefón , resp. e mail na žiadateľa  .  
  
Mesto Senec  
Mestský úrad v Senci                                                     V Senci dňa: ……………….  
Mierové námestie č.8. 
903 01 Senec                                   
 
 
Vec :  Malý zdroj znečistenia ovzdušia  - žiadosť o vydanie súhlasu 
           podľa ustanovenia § 17 ods.1 a ods.2 a § 22 písm. e) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší  

a) na umiestnenie stavby MZZO 
b) na uvedenie MZZO do prevádzky 
c) na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia a umiestnenia MZZO 
d) na zmeny používaných palív a surovín a ich prevádzku po vykonaných zmenách 

   
I.    Stavebník – prevádzkovateľ MZZO : 
 
……………………………………..………………………………………………            
 
II.  Miesto umiestnenia MZZO ( objekt, ulica, číslo súpisné /popisné. parc. č., , lokalita, miestna 
časť…) 
  
……….…………………………..…............................................................................................... 
   
…… ……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
III. Technický popis MZZO: súpis všetkých samostatných MZZO pre ktoré sa žiada súhlas (technický 
popis druh, typ, výkon zariadenia, výrobná značka, druh paliva, projektovaná ročná spotreba paliva, 
druh technológie a spotreba surovín, výmera stacionárneho plošného zdroja a pod.) 
………………………………………………………………………………………………......... 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
/ Poznámka : ak tu vymedzená plocha nestačí, uveďte vo forme prílohy / 
 
 
                   ……………………………………….. 
                                               Podpis žiadateľa 

      ( u právnických osôb odtlačok pečiatky) 
 
 
 
Prílohy – Projektová dokumentácia MZZO (spravidla stavebno-technická dokumentácia) 
             - Kópia KM a LV (fotokópie z originálov na právne účely, nie staršie ako 6 mesiacov) 
             - Kópiu vyjadrenia SPP k PD (súhlas s pripojením stavebníka - prevádzkovateľa MZZO) 

- Splnomocnenie  (ak žiadateľ nie je stavebník resp. vlastník ) notársky overený podpis  
  (toto sa týka situácie kedy je žiadateľom inžiniersko -dodávateľská firma, resp. iná fyzická  
   osoba, ktorá v konaní zastupuje prevádzkovateľa MZZO / 



 

 
Mesto  Senec 

     
     Príloha č. 3  

Všeobecno záväzné nariadenie mesta Senec č. 
o ochrane ovzdušia 

a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

Prevádzkovateľ  MZZO týmto oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia  v znení neskorších predpisov  Mestu  Senec  nasledovné  údaje, 

ktoré  sú potrebné pre určenie výšky poplatku : 



 


	VZN o ochrane ovzdusia a poplatkoch za znecistovanie ovzdusia.pdf
	VZN ovzdusie - Príloha c.1 MR pripomienky zaprac.pdf
	VZN o ovzdusí Príloha c  2.pdf
	VZN ovzdusie Príloha c 3 - upravený návrh Zilková.pdf

