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o ovzduší a poplatku za zne čisťovanie ovzdušia malými zdrojmi zne čistenia 

 
 
 
Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
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primátor mesta                   v Trenčíne    
          
Spracovali:       s c h v a ľ u j e    
 
Ing. Beáta Bredschneiderová                                         VZN č.9/2011 o ovzduší  
poverená vedením referátu     a poplatku za znečisťovanie                          
ŽP, dopravy a investícií       ovzdušia malými zdrojmi  

            znečistenia   
      

 

  

Vyjadrenie Komisie ŽP, D, I a ÚP:   
 
Zasadnutie Komisie ŽP, D, I a ÚP dňa 12.05.2011 
 
- na zasadnutí bol návrh schválený a bolo doporučené MsZ schválenie predloženého návrhu VZN o 
ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia 
 

 

 
 
V Trenčíne, 16.09.2011 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



D ô v o d o v á   s p r á v a  : 

 

 Obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia zastrešuje 

povinnosti súvisiace s malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.  

 

 V roku 2010 bol vydaný nový zákon č. 137/2010 O ovzduší, ktorý nadobudol účinnosť k 1.júnu 

2010. Vykonávacia vyhláška vyšla v auguste 2010. 

 

 Návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia O ovzduší bol pripravený na konci roku 2010, 

nakoľko sa nekonalo už zasadnutie Komisie ŽP, D, I a ÚP nemohlo byť prerokované a  postúpené na 

schválenie do MsR a MsZ.  

 

 Zdroje znečistenia ovzdušia delíme: MZZO – do 0,3 MW    

            SZZO – od 0,3 do 50  MW 

            VZZO – od 50 MW a viac 

 

 Predkladaným VZN sa navrhuje nevyrubovať poplatky za malé zdroje znečistenia ovzdušia, ak 

je jeho suma nižšia ako 5 € a oslobodzujú sa od poplatkovej aj nahlasovacej povinnosti objekty 

a zariadenia, ktoré prevádzkuje Mesto Trenčín, knižnice, galérie, ... 

     

Malé zdroje znečistenia ovzdušia /MZZO/ - prehľad o poplatkoch 

Rok Počet  

poplatníkov 

Suma vyrúbených 

poplatkov 

Počet poplatníkov 

vo výške 3,31 € 

Poznámka 

2010 240 2 799,26 € 188 x 3,31 = 602,42 € upomienky 

2009 251 2 682,35 € 214 x 3,31 = 708,31 €  

2008 225 2 518,57 € 199 x 3,31 = 658,69 €  

 

           

      Navrhované VZN bolo prerokované na komisii ŽP, D, I a ÚP konanej dňa 12.5.2011. Uznesenie 

Komisie ŽP, D, I a ÚP doporučuje MsZ schváliť predložený návrh VZN o ovzduší. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na základe § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší   
 

schvaľuje 
 
      

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tren čín č.9/2011 
 

O OVZDUŠÍ A POPLATKU ZA ZNE ČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNE ČISTENIA 
 
 

Článok 1 
 

Predmet nariadenia  
 
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane 
ovzdušia na území mesta Trenčín /ďalej len mesto/ a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.  
 

 
Článok 2  

 
Všeobecné ustanovenia  

 
/1/ Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo 
      nepriamo  do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné 

prostredie, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným 
predpisom1).    

 
/2/ Zdroj znečisťovania ovzdušia je technologický celok,  sklad alebo skládka palív, surovín 

a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu 
znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže 
znečisťovať ovzdušie /ďalej len stacionárny zdroj/, vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení 
a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku. 

 
/3/   Malým zdrojom znečisťovania sú : 

a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným 
tepelným príkonom do 0,3 MW, 

b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov 
znečisťovania, /stolárstva, lakovne, valcovne, udiarne mäsa a mäsových výrobkov, výroba 
keramických výrobkov, betónu, malty, spracovanie dreva a pod./. 

c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, 
skládky palív, surovín, produktov, odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce 
ovzdušie ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja,  /manipulácia s uhlím, obilím, 
sypkými materiálmi, čistiarne odpadových vôd, kompostárne, chov hospodárskych zvierat 
a pod./ 

 
/4/   Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická alebo fyzická  
       osoba, ktorá má právo, alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania  
       ovzdušia (ďalej len zdroj). 
 
/5/  Pre potreby tohto VZN sa orgánom ochrany ovzdušia rozumie mesto Trenčín.  Výkonnú činnosť 

zabezpečuje Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania, Referát životného 
prostredia, dopravy a investícií Mestského úradu v Trenčíne.   

 
1) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú 
vrstvu (Mimoriadne vydanie Ú. V EÚ, kap. 15/zv. 5) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 842/2006 zo 17.mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch ( Ú.v. EÚL 161.14.6.2006)v 
platnom znení. §2 ods. 1 písm. l)zákona č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.    



 

 
 Článok 3 
 

Povinnosti prevádzkovate ľa malého zdroja zne čisťovania   
 

/1/ Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania je povinný : 
a/  uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárny zdroj znečistenia v súlade s dokumentáciou a 

s podmienkami určenými mestom, 
b/   umožniť  prístup zamestnancom inšpekcie a mesta alebo  týmito  orgánmi  
      povereným osobám ku stacionárnym zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a 

kontroly stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady, 
c/    vykonať opatrenia na nápravu uložené mestom Trenčín alebo inšpekciou, 
d/   viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať obvodnému úradu životného 

prostredia ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie 
stavu ovzdušia mestu, alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám, 

e/    neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu,  
f/     požiadať o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečistenia, vrátane ich  
       zmien a na ich užívanie,  
g/   požiadať o súhlas na zmeny palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov 

a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,  
h/  požiadať o súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich 

zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu, 
i/ oznámiť každoročne do 15.februára na Mestskom úrade v Trenčíne /Útvare životného prostredia, 

dopravy a územného plánovania, Referáte životného prostredia, dopravy a investícií/ 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. /Vzor 
oznámenia  je prílohou č.1 tohto VZN/.  

 
/2/ Od povinnosti uvedenej v ods. 1 písm. i/ tohto článku sú oslobodení prevádzkovatelia malého 

zdroja znečisťovania, ktoré sú umiestnené  v bytoch, rodinných domoch a stavbách na individuálnu 
rekreáciu, pokiaľ sa tieto zariadenia nevyužívajú na podnikanie, 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, 
ktoré prevádzkuje Mesto Trenčín. Na týchto prevádzkovateľov sa nevzťahuje ani poplatková 
povinnosť.  

 
     Článok  4 
 

              Poplatky za zne čisťovanie  
 
/1/  Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje znečistenia ovzdušia sa vzťahujú len na  právnické osoby 

a na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi. 
 
/2/  Poplatok sa nebude vyrubovať ak jeho suma bude nižšia ako 5 eur.  
 
/3/ Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania, Referát životného prostredia, dopravy 

a investícií Mestského úradu v Trenčíne preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe 
množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín 
vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie 
ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce 
sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.  

 
/4/  Ročný poplatok sa platí :  
      a/ do 34,99 €  jednorázovo, najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 

         b/od 35 € do 663,87 € ročného poplatku v štvrťročných splátkach vo výške  jednej štvrtiny poplatku  
najneskôr do konca príslušného štvrťroka. 

 
/5/  Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu mesta.   



 

           Článok 5  
 

      Výška poplatku 
      
/1/  Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou 

sumou do výšky  663,87 € na základe údajov oznámených podľa článku 3 ods.1 písm. i/ tohto 
VZN úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a 
surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. 

 
/2/  Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním 

prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v meste.  
 
/3/  Poplatok pre zdroje s inštalovaným odlučovacím zariadením bude znížený maximálne o  25% 

podľa účinnosti odlučovacieho zariadenia.  
 
/4/  Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým príkonom 

nižším ako 0,3 MW sa vypočíta podľa sadzobníka poplatkov uvedeného v prílohe č. 2.  
 
/5/ Poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.  
          

            Článok 6 
 

Sankcie 
 
/1/ Za porušenie povinnosti ustanovených v  článku 3. bod 1, písm. a), c), e) h)  tohto VZN uloží mesto 

prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 33 eur do 3 300 eur. 
 
/2/ Za porušenie povinnosti ustanovených v článku 3. bod 1, písm. b) a d) uloží mesto 

prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 20 eur do 330 eur.   
  
/3/ Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, kedy sa mesto o porušení 

povinnosti dozvie, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.  
 
/4/ Pokuty uložené podľa odseku 1 a 2 sú príjmom rozpočtu mesta. 
 

 
                                                             Článok 7  

 
                                                      Kontrolná činnos ť 
 

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú : 
a/ zamestnanci útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania, referátu životného 
prostredia, dopravy a investícií 
b/ ďalší zamestnanci mesta na základe písomného poverenia primátora  

 
    

                  Článok 8  
 
                      Záverečné ustanovenia  

 
/1/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne 

dňa 29.09.2011 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.2/2000 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. 
 
 
 
           Mgr. Richard Rybníček    
                           primátor  mesta  



 

Príloha č.1 
O Z N Á M E N I E 

 
ÚDAJOV POTREBNÝCH PRE URČENIE VÝŠKY POPLATKU ZA  ZNE ČISŤOVANIE 
OVZDUŠIA NA ROK ...........  

/pod ľa skuto čnosti predchádzajúceho roka/ 
 

Prevádzkovateľ malého zdroja 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 zdroja  
Prevádzkovateľ zdroja   
Adresa prevádzkovateľa zdroja   
IČO   
Malý zdroj, názov technológie, výroby   

 
ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH 
 
A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho  zariadenia  so súhrnným menovitým príkonom  nižším 

ako 0,3 MW ďalej uvádza : 
B.  

Typ kotla Spotreba paliva za rok Druh paliva 
   

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

Výroba Druh paliva Kapacita výroby  t/rok, t/deň, 
t/hodinu,  m3/deň 

   
 
C. Prevádzkovateľ čerpacej stanice s obratom < 100 m3/rok 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 látky v m3  
Odlučovacie zariadenia  
Počet výduchov  
Poznámka  
 
 
         
           pečiatka  a podpis  
Dátum :                          oznamovateľa 
  
 
 
 
 



 

Príloha č. 2 
 
Sadzobník poplatkov za malé zdroje zne čisťovania 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 (m 3/rok) Poplatok (€) 

od 10 000 do 19 999 5,00 
od 20 000 do 29 999 6,00 
od 30 000 do 39 999 7,00 
od 40 000 do 49 999 8,00 
od 50 000 do 59 999  9,00 

nad 60 000    10,00 
 
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 sú čet po čtu 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 nekovových minerálnych produktov 
2.1. Výroba skla, sklárskych výrobkov a sklenených vlákien s projektovanou  kapacitou tavenia < 
0,5 t/d 
Výroba skla, sklárskych výrobkov, sklenených 
vlákien 

Poplatok (€) 

paušálny poplatok 6 € 
 
2.2. Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky 
a žiaruvzdorných materiálov : 
Výroba keramických výrobkov pálením, najmä 
škridiel, tehál, obklada čiek, porcelánu, 
keramiky, kameniny a žiaruvzdorných 
materiálov pod ľa : 

Poplatok (€) 

Projektovanej výrobnej kapacity v t/d <1 6 € 
Objemovej kapacity pecí v m3 pri hustote vsádzky 
nad 300 kg/m3 <0,5 

6 € 

 
2.3. 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 m 3/h<10 

Poplatok (€) 

do 4,99 10,00 
od 5,00 do 10,00 15,00 

 
 

 



 

3. Chemický priemysel 
3.1. Čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) 
a stlačeného zemného plynu naftového (CNG) s obratom do 100 m3/rok vrátane 
Čerpacie stanice pohonných látok s obratom 
(m3) 

Poplatok (€) 

do 49,99 10,00 
od 50,00 do 100,00 20,00 

 
3.2. Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) s obratom do 100 m3/rok  
Čerpacie stanice skvapalnených 
uhľovodíkových plynov s obratom (m 3) 

Poplatok (€) 

paušálny poplatok 5,00 
 
4. Nakladanie s odpadmi  
4.1. Čistiarne odpadových vôd – čistiarne komunálnych odpadových vôd s kapacitou do 5 000 
ekvivalentných obyvateľov 
Čistiarne komunálnych odpadových vôd  Poplatok (€) 

paušálny poplatok 12,00 
 
4.2. Čistiarne odpadových vôd – centrálne čistiarne priemyselných podnikov  s kapacitou do 2000 
ekvivalentných obyvateľov 
Centrálne čistiarne priemyselných podnikov  Poplatok (€) 

paušálny poplatok 20,00 
 
4.3. Kompostárne s kapacitou do 0,75 t spracovaného kompostu za hodinu 
Kompostárne s kapacitou spracovaného 
kompostu (t/hod) 

Poplatok (€) 

paušálny poplatok 10,00 
 
5. Ostatný priemysel a zariadenia  
5.1. Povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla < 0,5 t/rok  
Autoopravárenstvo - prestriekavanie 
osobných áut 

Poplatok (€) 

paušálny poplatok 15,00 
 
5.2. 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 
 
5.3. 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 rozpúš ťadlá Poplatok (€) 

paušálny poplatok 15,00 
 

 
5.4. 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 
 
 
 
 
 



 

5.5. Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel < 0,6 t/rok 
Publika čná a ostatná h ĺbkotla č, tepelný 
rotačný ofset, flexografia, lakovacie 
a laminovacie techniky, rota čná sie ťotlač na 
text. lepenku, ostatné polygraf. techniky 

Poplatok (€) 

paušálny poplatok 8,00 
 
5.6. Veľkochov 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 

 
5.7. 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 

 
5.8. 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 
 
5.9. 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 

 
5.10. 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 

 
5.11. Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovanou kapacitou do 1 t/h 
Sušiarne po ľnohospodárskych 
a potravinárskych produktov s kapacitou (t/h) 

Poplatok 

do 0,50 12,00 
do 1,00  20,00 

 
5.12.1. 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 

 
 
 
 
 



 

5.12.2. 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 

 
5.13. Zariadenia na údenie mäsa a rýb s kapacitou údenia do 1000 kg/týždeň  
Zariadenia na údenie mäsa a rýb s kapacitou 
(kg/týžde ň)  

Poplatok 

do 500,00 25,00 
do 1000,00 45,00 

 
5.14. Poplatky za plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie 
ovzdušia   
Výmera plochy (m 2) Poplatok za skládku odpadov 

(napr. stavebný odpad, su ť) 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


