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Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín  č.17/2017  
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia  

 
 
 
 
 
Predkladá:                                                                    Návrh na uznesenie: 
 
Ing. Miloš Mičega                                                          Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
predseda Komisie ŽPDIaÚP MsZ                                         
                                                                                      s c h v a ľ u j e 
 
                                                                          VZN mesta Trenčín č.17/2017 o poplatku                        

                                                                                      za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi    
                                                                                      znečisťovania ovzdušia  
Spracovala:  
Ing. Viera Gugová 
útvar stavebný a životného prostredia 
______________________________________________________________________________ 
 
                                            
Návrh   VZN   je v súlade s Plánom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín 
na roky 2016 - 2022 s výhľadom do roku 2040. 
 
Dopad na rozpočet: príjem do rozpočtu bude oproti platnému VZN č.9/2011 o ovzduší a poplatku 
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia nižší. 
 
Finančná a majetková komisia MsZ prijala uznesenie dňa 19.10.2017: 
Komisia odporúča MsZ schváliť návrh VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania ovzdušia. 
 
Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania MsZ bude prerokovávať 
návrh VZN dňa 12.12.2017. 
 
 
 
 
V Trenčíne 27.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, 
ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia za podmienok ustanovených zákonom 
č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 
Pristúpili sme k zmene doteraz platného VZN č. 9/2011 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. Nové VZN je vypracované na základe zákona č.401/1998 Z.z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Boli vynechané pojmy a povinnosti prevádzkovateľov malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia uvedené v zákone č.137/2010 Z.z. o ovzduší, pretože tento zákon 
mesto nesplnomocňuje na vydanie VZN v oblasti prevádzkovania zdrojov. 
V navrhovanom VZN sú uvedené základné pojmy, je definovaný malý zdroj znečisťovania ovzdušia 
(ďalej len MZZO), prevádzkovateľ MZZO a povinnosť prevádzkovateľa oznámiť údaje o MZZO. VZN 
ďalej vyčleňuje prevádzkovateľov, ktorí sú oslobodení od platenia poplatkov a upravuje povinnosť 
oznámiť zánik alebo zmenu prevádzkovateľa. Príloha VZN obsahuje tlačivo - oznámenie údajov 
a sadzobník poplatkov.  
 
Oproti doteraz platnému VZN bola v sadzobníku upravená spotreba zemného plynu, od ktorej sa bude 
poplatok vyrubovať (od 50 000 m3). Doplnené boli MZZO kategória výroba a spracovanie kovov a 
kategória pivovary. Upravená bola kategória chemický priemysel - čerpacie stanice podľa 
novelizovanej vyhlášky MŽP č.410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o ovzduší v znení neskorších predpisov. 
Predložené VZN má dopad na rozpočet mesta. Zmena prílohy VZN, sadzobníka poplatkov spôsobí 
zníženie príjmu z poplatku za znečisťovanie ovzdušia.  

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesto  Trenčín, 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 § 6 ods. 5 zákona č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 
neskorších predpisov   

vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.17/2017 
 

O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA 
OVZDUŠIA 

 
 

Článok 1 
Predmet nariadenia 

 
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje náležitosti oznámenia údajov za malý zdroj znečisťovania 
ovzdušia a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja, vyčleňuje malé 
zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať, vyčleňuje malé zdroje 
znečisťovania ovzdušia, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje povinnosť oznámiť údaje za malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia.  

 
 

Článok 2 
Základné pojmy 

 
1. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 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. 1)  

 
2.  Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia sa rozumie osoba, ktorá má právo prevádzkovať            

alebo riadiť  zdroj znečisťovania ovzdušia. 2)  
 
 

Článok 3 
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania 

 
1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania je povinný : 

a) oznámiť každoročne do 15.februára na Mestskom úrade v Trenčíne /Útvare stavebnom a 
životného prostredia / za každý malý zdroj znečisťovania 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. /oznámenie je prílohou č.1 tohto VZN/.  

b)  zaplatiť poplatok určený rozhodnutím, 
c) oznámiť mestu Trenčín zánik, resp. zmenu prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia do 15 dní odo dňa zániku, resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje potrebné pre výpočet 
poplatku za obdobie príslušného roka, v ktorom malý zdroj znečisťovania ovzdušia 
prevádzkoval. 

 
2.  Od povinností uvedených v ods. 1 tohto článku sú oslobodení:  

a) prevádzkovatelia malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý je umiestnený v byte, rodinnom 
dome a v stavbe na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zariadenia nevyužívajú na 
podnikanie,  

b) prevádzkovatelia malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý je umiestnený v zdravotníckych 
zariadeniach, detských jasliach, predškolských a školských zariadeniach, ľudových umeleckých 
školách, knižniciach, galériách, centrách voľného času detí, detských domovoch, penziónoch 
pre dôchodcov, domoch opatrovateľskej služby, v objektoch charitatívnych organizácií 
a zariadení, 

c) prevádzkovatelia krbov umiestnených v podnikateľských objektoch, 
d) prevádzkovatelia malého zdroja znečisťovania umiestneného v objektoch vo vlastníctve Mesta 

Trenčín.  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

1) § 3 ods. 2 písm. c) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 
2) § 2 písm. f) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov  



 

   Článok 4 
Výška poplatku 

 
1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na 

podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia 3). 
   

2. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou 
sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa článku 3 ods. 1 úmerne 
k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, 
z ktorých znečisťujúce látky vznikajú4). 

 
3. Výška poplatku za znečisťovanie ovzdušia sa vypočíta podľa sadzobníka poplatkov uvedeného v 

prílohe č.2 tohto nariadenia. 
 
4. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním 

prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v meste. 
 
5. Poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.  
 
6. Poplatok sa nebude vyrubovať ak jeho suma bude nižšia ako 5 eur. 
 
7. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu mesta5).   

 
 

       
Článok 5 

Kontrolná činnosť a sankcie 
 

1. Porušenie tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitného predpisu 6).  
 

2. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú : 
     a) zamestnanci útvaru stavebného a životného prostredia, 
     b) ďalší zamestnanci mesta na základe písomného poverenia primátora.  
 

 
 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie č.17/2017 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne 

dňa 13.12.2017 a nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  
 
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie č.9/2011 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. 
 
 
 
 
                                                                                                    Mgr. Richard Rybníček    
                                                                                                           primátor  mesta  
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 
3)  § 1 ods.1 zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 

predpisov 
4)  § 3 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 

neskorších predpisov  
5)  § 7 ods. 2 zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 

neskorších predpisov 
6)  zákon č.401/1998 Z.z o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 



 

 
Príloha k VZN č.1 

O Z N Á M E N I E 
 

ÚDAJOV POTREBNÝCH PRE URČENIE VÝŠKY POPLATKU ZA  ZNEČISŤOVANIE 
OVZDUŠIA NA ROK ........... 

/podľa skutočnosti predchádzajúceho roka/ 

 
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej MZZO) oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona 
č. 401/1998 Zb.  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  v platnom znení tieto údaje potrebné pre 
určenie výšky poplatku : 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Adresa MZZO  

Prevádzkovateľ MZZO   

Adresa prevádzkovateľa    

IČO   

Vypracoval  

Telefónne číslo, e-mail  

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia  
názov technológie, výroby  

 

 
ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH 
A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho  zariadenia  so súhrnným menovitým príkonom  nižším 
ako 0,3 MW ďalej uvádza : 

Typ kotla Spotreba paliva za rok Druh paliva 

   

Počet prevádzkových hodín   

Odlučovacie zariadenie 
druh a účinnosť 

  

 
B. Prevádzkovateľ    zariadenia     technologických   procesov   nespadajúcich  do  kategórie veľkých a 
stredných zdrojov uvádza : 

Výroba Spotreba základných 
surovín (kg/rok) 

Kapacita výroby  (t/rok)   
(m3/deň) 

   

Počet prevádzkových hodín   

Druh a hmotnostný tok 
znečisťujúcich látok (kg/rok) 

  

Odlučovacie zariadenie 
druh a účinnosť 

  

 
C. Prevádzkovateľ čerpacej stanice uvádza : 

   Typ čerpacej stanice Obrat m3/rok 

  

   
D. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov odpadov a zachytených exhalátov, plochy, na 

ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a 
činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie :     

Druh vykonávanej činnosti  

Druh manipulovateľnej, skladovanej látky  

Veľkosť manipulačnej plochy  

Množstvo znečisťujúcich látok (kg/rok)  

Odlučovacie zariadenia 
druh: 
účinnosť: 

 

Počet výduchov  

Poznámka  

 
 
                                                                                                   pečiatka  a podpis  

Dátum :                                                                                                     oznamovateľa 
 



 

 
 

 Príloha k VZN č. 2 
 
Sadzobník poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia  
 

1.Palivovo energetický priemysel 
Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým 
tepelným príkonom do 0,3 MW. 
1.1. Zariadenia na spaľovanie zemného plynu 

         Spotreba zemného plynu (m3/rok) Poplatok (€) 

od 50 000 do 59 999  6,00 

nad 60 000    7,00 

 
1.2. Ostatné spaľovacie zariadenia   

        Spotreba paliva (t/rok)                     Poplatok (€/tonu) 

Hnedé uhlie 9,00 

Čierne uhlie, koks 7,00 

Drevo, drevené pelety, biomasa 5,00 

Vykurovací olej 7,00 

Nafta 5,00 

 
1.3. Stacionárne piestové spaľovacie motory so súhrnným tepelným príkonom do 0,30 MW. 

Výkon motora (MW) a súčet počtu hodín 
prevádzky (hod/rok) 

Poplatok (€) 

do 0,199 nad 20,0 hod/rok  5,00 

od 0,20 do 0,299 nad 30,0 hod/rok 7,00 

 
2.    Výroba a spracovanie kov 
2.1. Zlievarne želených kovov 

Zlievarne železných kovov - výroba liatiny 
a liatinových výrobkov s projektovanou 
výrobnou kapacitou v t/d 

Poplatok (€) 

paušálny poplatok 15 € 

 
2.2.  Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov, napríklad valcovne, lisovne, kováčovne, drôtovne 

kaliace pece a iné prevádzky tepelného spracovania : 

Hutnícka druhovýroba a spracovanie 
kovov, napríklad valcovne, listovne 
kováčovne, drôtovne kaliace pece a iné 
prevádzky tepelného spracovania : 

Poplatok (€) 

lisovne a tepelné spracovanie neželezných 
kovov s projektovanou výrobou v t/hod <1 

15 € 

 
2.3. Ostatné priemyselné výroby a spracovanie kovov: 

Ostatné priemyselné výroby a spracovanie 
kovov ak, : 

Poplatok (€) 

súčasťou technológie je spaľovanie paliva 
s menovitým tepelným príkonom v MW <0,3 

15 € 

podiel hmotnostného toku emisií 
znečisťujúcej látky pred odlučovačom 
a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, 
ktorý je uvedený v prílohe č.3 vyhlášky 
410/2012 Z.z. pre jestvujúce zariadenie: 

- znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom < 
0,1 
- organické plyny a pary < 0,2 
- iné znečisťujúce látky < 1 

 
 
 
 
 

20 € 
15 € 
15 € 

 
3.    Výroba nekovových minerálnych produktov 
3.1. Výroba skla, sklárskych výrobkov a sklenených vlákien s projektovanou kapacitou tavenia < 0,5 
t/d 

Výroba skla, sklárskych výrobkov, Poplatok (€) 



 

sklenených vlákien 

paušálny poplatok 6 € 

 
3.2.  Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky 

a žiaruvzdorných materiálov : 

Výroba keramických výrobkov pálením, 
najmä škridiel, tehál, obkladačiek, 
porcelánu, keramiky, kameniny 
a žiaruvzdorných materiálov podľa : 

Poplatok (€) 

Projektovanej výrobnej kapacity v t/d <1 6 € 

Objemovej kapacity pecí v m3 pri hustote 
vsádzky nad 300 kg/m3 <0,5 

6 € 

 
3.3. Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou výrobnou 

kapacitou do 10 m3/h 

Priemyselná výroba betónu, malty alebo 
iných stavebných materiálov 
s projektovanou kapacitou v m3/h<10 

Poplatok (€) 

do 4,99 10,00 

od 5,00 do 10,00 15,00 

 
4. Chemický priemysel 
4.1. Čerpacie stanice benzínu okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) a stlačeného 

zemného plynu naftového (CNG) s obratom do 100 m3/rok 

Čerpacie stanice pohonných látok 
s obratom (m3) 

Poplatok (€) 

                       do 49,99 10,00 

                             od 50,00 do 100,00 20,00 

 
4.2. Čerpacie stanice nafty pokiaľ nie sú súčasťou stredného zdroja znečisťovania ovzdušia  

Čerpacie stanice skvapalnených 
uhľovodíkových plynov s obratom (m3) 

Poplatok (€) 

paušálny poplatok 20,00 

 
4.3. Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG)  

Čerpacie stanice skvapalnených 
uhľovodíkových plynov s obratom (m3) 

Poplatok (€) 

paušálny poplatok 10,00 

 
5. Nakladanie s odpadmi 
5.1. Čistiarne odpadových vôd – čistiarne komunálnych odpadových vôd s kapacitou do 5 000 

ekvivalentných obyvateľov 

Čistiarne komunálnych odpadových vôd  Poplatok (€) 

paušálny poplatok 12,00 

 
5.2. Čistiarne odpadových vôd – centrálne čistiarne priemyselných podnikov  s kapacitou do 2000 

ekvivalentných obyvateľov 

Centrálne čistiarne priemyselných 
podnikov  

Poplatok (€) 

paušálny poplatok 20,00 

 
5.3. Kompostárne s kapacitou do 0,75 t spracovaného kompostu za hodinu 

Kompostárne s kapacitou spracovaného 
kompostu (t/hod) 

Poplatok (€) 

paušálny poplatok 10,00 

 
6. Ostatný priemysel a zariadenia 
6.1. Povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla < 0,5 t/rok  

Autoopravárenstvo - prestriekavanie 
osobných áut 

Poplatok (€) 

paušálny poplatok 15,00 

 
 



 

6.2  Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel < 
0,6 t/rok 

Plasty, guma, sklo, film, textílie, fólie, 
papier, kovy, navíjacie drôty, pásové 
a zvitkové materiály 

Poplatok (€) 

paušálny poplatok  15,00 

 
6.3. Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane 

odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami okrem označených ako R45, R46, R49, 
R60, R61, R40, R68 s projektovanou  spotrebou < 0,6t/rok 

Ostatné organické rozpúšťadlá Poplatok (€) 

paušálny poplatok 15,00 

 
6.4. Nanášanie lepidiel – lepenie ostatných materiálov okrem dreva, výrobkov z dreva 

a aglomerovaných materiálov, kože a výroby obuvi s projektovanou spotrebou organických 
rozpúšťadiel < 0,6 t/rok 

Nanášanie lepidiel Poplatok (€) 

paušálny poplatok 15,00 

 
6.5. Priemyselné spracovanie dreva: 

        Priemyselné spracovanie dreva                      Poplatok (€) 

mechanické spracovanie dreva 
s projektovaným množstvom dreva do 
50 m3/deň  

9,00 

mechanické spracovanie dezintegrovanej 
drevnej hmoty, ako sú piliny, stružliny, triesky, 
štiepky s projektovaným množstvom 
spracovania do 100 m3/deň 

12,00 

 
6.6. Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel < 0,6 t/rok 

Publikačná a ostatná hĺbkotlač, tepelný 
rotačný ofset, flexografia, lakovacie 
a laminovacie techniky, rotačná sieťotlač 
na text. lepenku, ostatné polygraf. 
techniky 

Poplatok (€) 

paušálny poplatok 8,00 

 
6.7. Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest : 

a/ do 500 miest pre ošípané s hmotnosťou nad 30 kg 
b/ do 100 miest pre prasnice 
c/ do 5000 miest pre hydinu 
d/ do 200 miest pre hovädzí dobytok 
e/ do 2000 miest pre ovce 
f/ do 300 miest pre kone 
g/ do 1500 miest pre kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá 

Chov hospodárskych zvierat /percento 
naplnenia kapacity/ 

Poplatok 

do 49,99 % 30,00 

od 50,00 do 100,00 % 60,00 

 
6.8.Bitúnky a ostatné porážkarne s projektovanou kapacitou do 25 t živej hmotnosti hydiny ročne, 
alebo do 200 t živej hmotnosti ostatných zvierat ročne  

Bitúnky a ostatné porážkarne /percento 
kapacity/ 

Poplatok 

do 49,9 % 30,00 

od 50,00 do 100,00 % 60,00 

 
6.9. Liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou 100-percentného liehu do 100  t/rok 

Liehovary s projektovanou kapacitou do 
100 t/r 

Poplatok 

paušálny poplatok  20,00 

  

 



 

6.10.Pivovary s projektovanou výrobou do 5000 hl/rok 

Pivovary s projektovanou výrobou do 
5000 hl/rok 

Poplatok 

paušálny poplatok  20,00 

 
 
 

6.11.Potravinárske mlyny s projektovanou kapacitou do 5 t/h 

Potravinárske mlyny s kapacitou (t/h) Poplatok 

do 3,00  15,00 

od 3,01 do 5,00  25,00 

 
6.12.Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovanou kapacitou do 1 t/h   

Výroba priemyselných krmív 
a organických hnojív s kapacitou (t/hod) 

Poplatok 

do 0,50 15,00 

do 1,00 30,00 

 
6.13.Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovaným výkonom do 1 t/h 

Sušiarne poľnohospodárskych 
a potravinárskych produktov s kapacitou 
(t/h) 

Poplatok 

do 0,50 12,00 

do 1,00  20,00 

 
6.14.Zariadenia na praženie (kávy a kávovín) s projektovanou kapacitou do 75 kg/h 

Zariadenie na praženie kávy a kávovín 
s kapacitou (kg/) 

Poplatok 

do 40,00 10,00 

do 75,00  18,00 

 
6.15.Zariadenia na praženie (kakaových bôbov alebo orieškov) s kapacitou 
         do 150 kg/h 

Zariadenia na praženie kakaových bôbov 
a orieškov s kapacitou (kg/h) 

Poplatok 

do 100,00 10,00 

do 150,00 18,00 

 
6.16. Zariadenia na údenie potravinárskych výrobkov s kapacitou údenia do 1000 kg/týždeň 

Zariadenia na údenie potravinárskych 
výrobkov s kapacitou (kg/týždeň)  

Poplatok 

do 500,00 25,00 

do 1000,00 45,00 

 
6.17. Poplatky za plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie 

ovzdušia   

Výmera plochy (m2) Poplatok za skládku 
odpadov (napr. stavebný 
odpad, suť) 

Poplatok za skládku palív, 
surovín, produktov a pod. 

do 100,00 20,00 10,00 

nad 100,00 30,00 15,00 

nad 200,00 40,00 20,00 

nad 500,00  60,00 30,00 

 
 
 
 
 
 
 

 


