
PRÍLOHA č . 1 Všeobecne záväzného nariadenia č .... .. ./2013 o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 

OZNÁMENIE ÚDAJOV NEVYHNUTNÝCH PRE VÝPOČET POPLATKU 
ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA NA ROK ..... 

(podľa skutočnosti roka 20 .... !!! 

Podať do 15. 02. 20 ..... !!!! 

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (právnická osoba, fyzická 
osoba oprávnená na podnikanie) oznamuje podľa§ 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a podľa Čl. 
III. VZN Mesta Zlaté Moravce o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi 
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia údaje potrebné pre výpočet výšky poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia: 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Prevádzkovateľ zdroja: 

Meno, priezvisko / obchodné meno: 

Miesto podnikania / sídlo spoločnosti: 

IČO: 

Bankové spojenie: 

Činnosť: 

Názov zdroja I typ zdroja: 

(uviesť spaľovacie zariadenie, zariadenie technologických procesov, skladovanie .... ) 

Umiestnenie zdroja: 

Dátum začatia prevádzky: 
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II. ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH 

A. Prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia s tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW uvádza: 

Typ kotla: 
Počet kotlov: 
Výkon kotla/ jednotlivých kotlov (kW, MW): 
Druh paliva (plyn, uhlie, drevo ... ): 
Celková spotreba paliva v roku 20 .. „(m0

, t): 
Iné: 

B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov spadajúcich do kategórie malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia ako napr. lakovne, autoopravovne, pílenie dreva, údenie mäsa a rýb, 
pekárne, mlyny, spracovanie obilia a pod. uvádza: 

Kapacita výroby (t/rok): 

Spotreba základných surovín (Urok): 
--

Druh znečisťujúcich látok:: 
Hmotnostný tok znečisťujúcich látok (Urok): 

Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok 
(meranie, bilančný výpočet. .. ): 
Iné: 

C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, plôch, na ktorých sa vykonávajú 
práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne 
znečisťujúce ovzdušie ako napr. manipulácia s uhlím, obilím, sypkými materiálmi, ČOV, čerpacie 
stanice PHM, výkrm dobytka, ošípaných a hydiny, silážovanie, poľné a spevnené hnojiská, skládky 
- nádrže močovky a pod. uvádza: 

Druh vykonávanej činnosti: =1 
1--------+--------

D ru h manipulovanej skladovanej látky: 
Množstvo manipulovanej skladovanej látky (Urok) --i 
l-------~-----+-----------1 
Veľkosť manipulačnej plochy (m') 
>----~---'---'---'--'--------+-----------~~ 

Iné: 1 L___ __________________ _,_ _______________________ J 

Oznámenie vypracoval: .................... „ ... „ ... „ ..................... Podpis: .. ... .. .. ... ... .... ... ...... ........................... ........ . 

E-mail I Telefón: ...................... „ ..... . ................................ . .............................................. . .... „ ......... „ .... . ......... . 

Za správnosť údajov zodpovedá: ..................................... Podpis: ...... ....... „ ...... . ................. . ....................... . 

(štatutárny zástupca) 

Dňa: ............................................... „ .... . .... „ .... . ................. Odtlačok pečiatky: ........ „ ........... . .... . . .... . .... . ... . ... . 
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