
Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 6/2018 
z 07. 09. 2018 

 
 

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 v znení všeobecne 
záväzného nariadenia č.  1/2016 

 
 

SCHVÁLENÉ  
UZNESENÍM MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 1204/2018  
 ZO DŇA 7. SEPTEMBRA  2018  

A 
VYVESENÉ NA ÚRADNEJ TABULI  

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
a 

ZVEREJNENÉ NA INTERNETOVEJ STRÁNKE HLAVNÉHO MESTA 
www.bratislava.sk 

 
od 10.10.2018 do 24.10.2018, vrátane. 

 
Účinnosť nadobúda 01. novembra 2018. 

 
 
 
 
 

              .......................................................... 
Mgr. Martin Maruška, v. r. 

riaditeľ magistrátu 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Katarína Prostejovská, v. r. 
vedúca oddelenia životného prostredia a mestskej zelene 

 
 



Všeobecne záväzné nariadenie  
hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 
        č. 6/2018 

         z 07. 09. 2018 
 

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 v znení všeobecne záväzného nariadenia 
č.  1/2016  

 
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 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy            
č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 
v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 sa mení a dopĺňa takto: 
 
1.  V § 3 ods. 1 slová „§ 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia“ sa nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 4 
zákona o poplatkoch“.   
 
2. V § 3 ods. 3 písm. c) sa k slovu „biomasy“ dopĺňa odkaz pod čiarou 8a), ktorý znie „§ 8 
ods. 5 písm. i) vyhlášky č. 410/2012 Z. z.“. 
 
3. V § 5 ods. 1 znie: 

„(1) Za nesplnenie povinností uvedených § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch a určených 
v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona o poplatkoch uloží hlavné mesto 
prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 eura11).“.   
  
4. V § 5 ods. 2 slová „primátor hlavného mesta“ sa nahrádzajú slovami „hlavné mesto“.  
 
5. V § 6 ods. 1  prvá veta znie „Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ malého zdroja 
povinný zaplatiť poplatok v pomernej výške zodpovedajúcej skutočnému množstvu 
a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo k spotrebe palív a surovín 
za obdobie prevádzkovania malého zdroja v kalendárnom roku, v ktorom k zániku malého 
zdroja došlo.“. 
 

 
Čl. II 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. novembra 2018. 
 
 
         
 

JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r. 
                   primátor 

 


