
U S M E R N E N I E 

k § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 

 

 

Podľa ustanovenia § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len 

„zákon“) sa na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých 

zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich 

povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu je potrebný súhlas orgánu ochrany 

ovzdušia vydaný rozhodnutím v rámci správneho konania (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní). Vydanie takéhoto rozhodnutia je spoplatnené sadzbou 10,00 € podľa zákona č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.  

 

Jedná sa v podstate o prípady, keď sa inštaluje alebo mení akýkoľvek malý zdroj 

znečisťovania ovzdušia, čo buď vôbec nepodlieha pod stavebný zákon, prípadne stačí 

stavebnému úradu podať len ohlásenie stavby alebo stavebnej úpravy – ale v rámci ktorej 

dochádza k inštalácii alebo zmene malého zdroja. Následne je potrebný aj ďalší súhlas na 

jeho uvedenie do prevádzky. 

 

Príklad: 

Pri plynofikácii rodinného domu ohlásením stavebnému úradu dochádza k nainštalovaniu 

nového plynového kotla, pričom ostáva aj vykurovanie pevným palivom = inštaluje sa nový 

malý zdroj = obec vydá na základe žiadosti rozhodnutím súhlas na inštaláciu nového malého 

zdroja; následne – pred jeho uvedením do prevádzky vydá na základe žiadosti rozhodnutím 

súhlas na jeho prevádzku. Každé toto rozhodnutie je spoplatnené sadzbou 10,00 €. 

Pokiaľ sa starý systém vykurovania ruší a nahrádza sa novým = zmena technologického celku 

= obec vydá na základe žiadosti rozhodnutím súhlas na zmenu malého zdroja; následne – 

pred jeho uvedením do prevádzky vydá na základe žiadosti rozhodnutím súhlas na jeho 

prevádzku. Každé toto rozhodnutie je spoplatnené sadzbou 10,00 €. 

 

Toto sa týka všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov, t. zn. právnických osôb, fyzických 

osôb-podnikateľov, ale aj fyzických osôb. 

 

Podľa ustanovenia § 30 ods. 6 zákona za porušenie uvedenej povinnosti hrozí 

prevádzkovateľovi malého zdroja pokuta od 33 do 3300 €. 
 

 


