
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 10/2008, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2003 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia

Mestské  zastupiteľstvo  v  Komárne  podľa  §  4  ods.  3  písm.  g)  a  §  6  zákona  SNR 
číslo 369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov,  §  4  zákona 
číslo 478/2002 Z.z.  o ochrane  ovzdušia  v znení  neskorších  predpisov  a  §  2  ods.  2  zákona 
číslo 401/1998 Z.z.  o poplatkoch za znečisťovanie  ovzdušia v znení  neskorších prepisov,  sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Článok 1

Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Komárno  číslo  10/2003  o ochrane  ovzdušia 
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V § 5 ods. 1,2,3,4 a 5 znejú:

(1) Poplatok pre každý malý zdroj sa určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 
663,87  eur  na  základe  oznámenia  podľa  §  3  ods.  1  písm.  a)  VZN podľa množstva 
a škodlivosti  vyprodukovaných  znečisťujúcich  látok,  spotreby  palív  a surovín  alebo 
veľkosti  prevádzkových  plôch  skládok,  na ktorých  znečisťujúce  látky  vznikli 
v predchádzajúcom  roku.  Ročný  poplatok  prevádzkovateľa  pozostáva  zo  súčtu 
poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území mesta2.

(2) Poplatok  prevádzkovateľa  zariadenia  na  spaľovanie  palív  so  súhrnným  tepelným 
príkonom do 0,3 MW (so súhrnným tepelným výkonom do 0,2 MW) je 3,31 eur, ak za 
obdobie uplynulého roka spálil minimálne:
a) 10 000 m3 zemného plynu, alebo 5 t nafty,
b) 2 t ľahkého vykurovacieho oleja,
c) 0,75 t hnedého uhlia,
d) 1,25 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja.

(3) Výška  poplatku  pri  vyššej  spotrebe  paliva  ako  je  uvedené  v ods.  2  sa  určuje 
stonásobkom  podielu  skutočnej  spotreby  k spotrebe  uvedenej  v ods.  2.  Vzorec  na 
výpočet poplatku je nasledovný:
p = 100.s.f-1

p – výška poplatku v euro
s – skutočná spotreba
f – spotreba uvedená v ods. 2

(4) Poplatok prevádzkovateľa skládok odpadu a surovín s prevádzkovou plochou 100 m2 

a viac je:
a) 3,31  eur za každých načatých 100 m2 prevádzkovanej plochy pri skládkach iných 

ako nebezpečných odpadov,
b) 6,63  eur za každých načatých 100 m2 prevádzkovanej plochy pri skládkach iných 

ako nebezpečných odpadov, najviac však 663,87 eur.

(5) Poplatok prevádzkovateľa technologických celkov a zariadení so spotrebou prchavých 
látok a náterových hmôt o hmotnosti 300 kg a viac je 0,03 eur za každý kilogram takejto 
látky spotrebovaný v predchádzajúcom roku.“

2. § 7 znie:
„Za nesplnenie povinností  uvedených v § 3 ods.  1 písm. a)  a určených v rozhodnutí 
mesta vydanom podľa § 3 ods.1 písm. b) môže byť uložená pokuta podľa osobitného 
zákona4.“
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Článok 2

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 20. novembra 2008.

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.

Komárno dňa 20. novembra 2008

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2 § 3 ods. 2 a 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
4 § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
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