
OZNÁMENIE 

údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na tento rok 

(podľa skutočnosti roka predchádzajúceho) 

 

Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o 

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Mestskému úradu vo Svätom Jure tieto údaje potrebné 

pre určenie výšky poplatku:  

 

Všeobecné údaje:  

Adresa zdroja:  
 

Prevádzkovateľ zdroja (adresa):  
 

Identifikácia:  

(IČO, právnická osoba, fyz. osoba oprávnená na podnikanie):  
 

Dátum zahájenia prevádzky:  

Malý zdroj - názov technológie, výroby, činnosti:  
 

 

Údaje o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia:  

1. Tepelné zdroje spaľujúce zemný plyn, resp. propánbután alebo ekologické kotly s 

pyrolytickým spaľovaním dreva s menovitým príkonom nižším ako 300 kW (resp. výkonom 

nižším ako 270 kW)  

 

Typ kotla:                                                               Príkon (alebo výkon):  

Druh paliva:                                                          Výška komína:  

Spotreba paliva ( m3 ):  

 

2. Tepelné zdroje spaľujúce drevo, uhlie, ľahký vykurovací olej, ťažký vykurovací olej, 

opotrebované motorové oleje, naftu s menovitým príkonom nižším ako 300 kW (resp. 

výkonom nižším ako 270 kW)  

 

Typ kotla:                                                             Príkon (alebo výkon):  

Druh paliva:                                                        Výška komína:  

Spotreba paliva ( t ):  

 

3. Technologické zdroje (napr. výroba keramiky, výroba betónu, malty..., výroba náterových 

látok, tlačiarenských farieb, gleja, lepidiel..., čerpacie stanice pohonných hmôt s obratom do 

100 m3/rok a ČS skvapalnených uhľovodíkových plynov, lakovne, opravovne motorových 

vozidiel..., čistiarne odpadových vôd, kompostáreň, polygrafia, mechanické spracovanie 

kusového dreva, spracovanie kože, chov ošípaných, prasníc, hydiny, hovädzieho dobytka, 

oviec, koní, kožušinových zvierat, pekárne, liehovary, údenie mäsa a rýb, mlyny..., skládky 

palív, surovín a pod.)  
 

Druh znečisťujúcich látok:  

Kapacita výroby, resp. spotreba org. rozpúšťadiel, obrat, počet (t/rok, m3/rok, m3/deň, ks...):  

 

Druh manipulovanej, skladovanej látky:  

Množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok):  

Svojím podpisom dávam súhlas na evidenciu a spracovanie osobných údajov, ktoré boli získané na 
účel vybavenia žiadosti v súlade s nariadením EP a Rady 2016/679 o GDPR a v súlade so zákonom 
č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

 

Oznámenie vyhotovil:                                         Podpis:                              Telefón:  
 

Za správnosť zodpovedá:                                   Podpis: 
 


