OZNÁMENIE ÚDAJOV
POTREBNÝCH PRE URČENIE VÝŠKY POPLATKU
ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA NA ROK ..................
/podľa skutočnosti predchádzajúceho roka/
Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia oznamuje podľa § 6, odst. 4 zákona č.
401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia tieto údaje potrebné pre určenie výšky
poplatku:
VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
Adresa zdroja
Prevádzkovateľ zdroja
Adresa prevádzkovateľa zdroja
IČO
Malý zdroj, názov technológie, výroby
ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH ZNEČISTENIA OVZDUŠIA
1. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným výkonom nižším
ako 0,3 MW ďalej uvádza:
Typ kotla
Výkon kotla
Druh paliva
Spotreba paliva za rok
Druh a kvalitatívne ukazovatele paliva

plynné
[m3]
Tuhé palivo:

Kvapalné palivo:

Plynné palivo:

kvapalné
tuhé
[t]
[t]
hnedé uhlie
čierne uhlie, koks, brikety
drevo, drevené brikety
iné tuhé palivo
nafta
ľahký vykurovací olej
ťažký vykurovací olej
opotrebované ropné oleje
iné kvapalné palivo
zemný plyn
iné plynné palivo

2. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie
veľkých a stredných zdrojov uvádza:
Technologický proces

potravinárska malovýroba (napr.: pekárne,
udiarne, porážkarne, mlyny, sušiarne ...)
poľnohospodárska malovýroba (napr.:
výkrmne hospodárskych zvierat, chov
hospodárskych zvierat )
priemyselná malovýroba (napr.: výroba
betónu,
malty
a iných
stavebných
materiálov)
spracovanie dreva s kapacitou do 20 m3 za
deň (píly, výroba nábytku, preglejok,
drevovláknitých dosiek)
lakovne s kapacitou do 1t náterových látok
za rok
ostatné malovýroby

Kapacita výroby, spracovania materiálov,
počet chovaných zvierat .... za rok

3. prevádzkovateľ čerpacích staníc pohonných látok uvádza
Spôsob plnenia zásobných nádrží
Spôsob tankovania
Množstvo predaných pohonných látok
/benzínu a nafty/, uvádzať v m3/rok
Odlučovacie zariadenie

áno

nie

4. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a zachytených exhalátov,
plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia
a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie uvádza:
Druh vykonávanej činnosti
Druh manipulovateľnej, skladovanej látky
Veľkosť manipulačnej plochy
Množstvo látky v m³
Odlučovacie zariadenie
Počet výduchov
Poznámka
podpis a pečiatka oznamovateľa

.................................................
Dátum
.................................................
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