
Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 1/2016 
z 3. februára 2016, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 4/2013  o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 
znečisťovania ovzdušia 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. a § 6 ods. 5 zákona  
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa uznieslo: 

Čl. I 

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:  

„4) Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.“.  

2. V § 2  sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:  

„(2) Povinnosť oznamovať údaje podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:  

a) prevádzkovateľa malého zdroja podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvého bodu, ktorý ročne 
spáli menej paliva ako je uvedené v § 3 ods. 3 písm. d) až f) tohto nariadenia,  

b) prevádzkovateľa malého zdroja  uvedeného v odseku  3.“   

 Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4. 

3. V § 2 odsek 3 znie:  

„(3) Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na prevádzkovateľa malého zdroja, ktorým je: 

a) škola a školské zariadenie 6a), ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, mestská časť 
hlavného mesta alebo Bratislavský samosprávny kraj,  

b) zariadenie poskytujúce sociálne služby 6b) a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately 6c), ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, mestská časť 
hlavného mesta alebo Bratislavský samosprávny kraj.“. 

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a)  a 6b) znejú:  

„6a) § 6 a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

6b) zákon č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov v znení neskorších predpisov. 

 6c) zákon č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej kuratele detí a sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.  



4. V § 3 ods. 6 písmeno b) znie:   

„b) 10 t odpadov a zachytených exhalátov v zariadeniach podľa osobitného predpisu 9a) 
alebo“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:   

„Napríklad § 97 ods. 1 písm. i) a t) zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z.“. 

5. V § 4 ods. 1 slová „primátor hlavného mesta“ sa nahrádzajú slovami „hlavné mesto“.  

6. V prílohe nariadenia v tabuľke I  v druhom stĺpci za slovo „prevádzky“ sa vkladajú slová 
„Počet prevádzkových hodín:“. 

7. V prílohe nariadenia tabuľka II písmeno B znie:  
 „Skutočná kapacita výroby (kg/h, t/rok, hl/rok), skutočná spotreba organických rozpúšťadiel  
( t/rok), skutočné množstvo spracovaného dreva (m3/rok): 
 
Spotreba základných surovín (t/rok) s uvedením % množstva prchavých organických 
látok, tuhých  a iných znečisťujúcich látok: 
 
Zariadenie na znižovanie emisií:                             
 
Odlučovacie zariadenie :                                         áno                                  nie 
 
Druh odlučovača: 
 
Účinnosť odlučovania (%): 
 
Druh znečisťujúcich látok : 
 
Hmotnostný tok znečisťujúcich látok (kg/rok): 
 
Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok (meranie, bilančný výpočet):“ 
  

8. V prílohe nariadenia tabuľka II písmeno C znie:  
„Druh a množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok), skutočný ročný obrat v m3, 
veľkosť manipulačnej plochy (m2): 
 
Druh a hmotnostný tok znečisťujúcich látok  (kg/rok): 
 
Zariadenie na znižovanie emisií:                              
 
Odlučovacie zariadenie :                                         áno                                  nie 
 
Druh odlučovača: 
 
Účinnosť odlučovania (%): 
 
Spôsob plnenia podzemných nádrží a plnenia palivových nádrží automobilov:“  



  Čl. II 
 
 Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa splnomocňuje, aby 
vyhlásil úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania 
ovzdušia  tak, ako vyplýva zo zmien a  doplnení vykonaných týmto všeobecne záväzným 
nariadením. 

 

Čl. III 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2016. 
 

 
 
 
 
 
 

Ivo Nesrovnal, v. r.   
primátor  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


