Príloha č. 1 k VZN č. 1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania na území obce Baďan
OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
za rok ....................
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa § 6 ods. 4 zákona č.401/1998 Z.
z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, oznamuje obci Baďan,
tieto údaje potrebné pre určenie výšky poplatku:
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľ zdroja (Meno a priezvisko / Názov, rodné číslo / IČO):
.......................................................................................................................................................
Adresa prevádzkovateľa zdroja:
.......................................................................................................................................................
Telefón / e-mail:
.......................................................................................................................................................
Malý zdroj, názov technológie, výroby:
.......................................................................................................................................................
ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH
A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším
ako 0,3 MW, ďalej uvádza:
Typ zariadenia (zdroja, kotla)...........................................................................................
Príkon v kW: .........................

Druh paliva: ...........................................................

Spotreba paliva za rok (m3 , resp. t): ........................... Počet zariadení: .........................
B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie
veľkých a stredných zdrojov v zmysle prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.
(napr. lakovne, autoopravovne, píly a spracovanie dreva, kováčska výroba, údenie mäsa
a rýb, mlyny, pekárne, spracovanie obilia, iná výroba, z ktorej vznikajú znečisťujúce
látky a pod.), ďalej uvádza:
Výroba: .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Druh paliva: ......................................................................................................................

Kapacita výroby za rok (t, resp. ks): ..................................................................................
Znečisťujúca látka: ...........................................................................................................
C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, plochy na ktorých sa
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia a iné stavby, zariadenia
a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie v zmysle prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č.
410/2012 Z. z. (napr. manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, obilím, ČOV,
silážovanie, senážovanie, poľné a spevnené hnojiská, sklady, skládky – nádrže
močovky, iné zariadenia a pod.), uvádza:
Druh vykonávanej činnosti: ..............................................................................................
Druh manipulovanej, skladovanej látky: ..........................................................................
Množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok): ........................................................
Veľkosť manipulačnej plochy (m3): .................................................................................
D. Chovateľ hospodárskych zvierat uvádza:
Druh chovaných hospodárskych zvierat

Počet kusov

Oznámenie vyhotovil: ....................................................

Podpis: .............................................

Za správnosť zodpovedá: ...............................................

Podpis: ..............................................

Predložené dňa: ..............................

