Príloha č. 1 VZN č.4/2020 zo dňa 13.05.2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Oznámenie
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 20......
/podľa skutočnosti roka 20....../
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len MZZO) podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v z.n.p. oznamuje mestu nová Baňa nasledovné údaje potrebné pre určenie výšky poplatku:

I. Všeobecné údaje:
Prevádzkovateľ zdroja/-ov MZZO:

Meno, priezvisko/obchodné meno:
Adresa/sídlo spoločnosti:
Identifikačné údaje

Dátum vydania súhlasu k prevádzke MZZO

/IČO, FO-podnikateľ, PO/

Dátum začatia prevádzky:

Adresa umiestnenia zdroja:

Dátum ukončenia prevádzky:
Presný názov prevádzok, za ktoré sa oznámenie podáva:

II. Údaje o MZZO:
A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW ďalej uvádza:
MZZO - názov technológie, výroby1

Celková spotreba paliva:
(Uvádzať v jednotkách v zmysle VZN)

Typ kotla (značka):

Výška komína:

Počet kotlov:

Výkon/Príkon:
(jednotlivých kotlov)
Druh paliva:
(zemný plyn, uhlie, drevo, podľa VZN)

1

Počet prevádzkových hodín:
Poznámka:

- spaľovacie zariadenie s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW, zariadenie technolog. procesov a pod.

B) Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných zdrojov
(napr. nanášanie lepidiel, výroba obuvi, lakovne, pekárne, autoopravovne) uvádza:
Druh výroby:
Kapacita výroby (t/rok):
Počet prevádzkových hodín:

Druh znečisťujúcich látok:

Spotreba základných surovín:

Hmotnostný rok znečisťujúcich látok (kg/rok):

Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok (meranie,
výpočet):

Druh a účinnosť odlučovacích zariadení:

Druh vykonávanej činnosti:

Množstvo manipulovanej skladovej látky (t/rok):

Druh manipulovanej skladovej látky:

Veľkosť manipulovanej plochy:

Druh a hmotnostný tok znečisťujúcich látok(kg/rok):

Druh odlučovača:

Spôsob plnenia podzemných nádrží a tankovanie
automobilov:

Účinnosť odlučovania (%):

C) Prevádzkovateľ čerpacej stanice, skládky palív, PHM, surovín, produktov, odpadov a zachytených exhalátov, plochy
na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti
výrazne znečisťujúce ovzdušie (napr. manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, ČOV a pod.) uvádza:
Oznámenie vyhotovil:..............................................................................................................................Podpis: ..........................
Za správnosť údajov zodpovedá:............................................................................................................Podpis:..........................
Telefón / e-mail:..............................................................................................................................................................................
Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol(a), sú pravdivé a nezamlčal(a) som žiadnu skutočnosť, čo potvrdzujem svojím
vlastnoručným podpisom a som si vedomý(á) trestných následkov v prípade uvedenia nepravdivých skutočností.
Dňa ..............................................

Výška poplatku (vyplní mestský úrad)
Stacionárne zariadenie pre spaľovanie palív (A)
Technologický zdroj: (B)
Iné zariadenie a činnosti(C)
Poplatok spolu:

Odtlačok pečiatky: ...............................................

Uložené rozhodnutím:
Zo dňa:

Podpis: ..........................
Poznámka: Tlačivo je možné upraviť podľa potrieb prevádzkovateľa (napr. znásobiť tabuľku časti A pri väčšom množstve
stacionárnych zdrojov), prípadne doložiť samostatnú prílohu, pri zachovaní všetkých uvedených údajov.

Použité skratky :
MZZO
ČOV
PHM
-

malý zdroj znečisťovania ovzdušia
čistiareň odpadových vôd
pohonné hmoty

Mesto Nová Baňa spracúva poskytnuté osobné údaje súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a na
základe zákonného právneho základu pri výkone činnosti ako orgánu ochrany ovzdušia v súlade s platnými právnymi predpismi,
ktorým je Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), za
účelom vydania rozhodnutia o určení ročného poplatku za príslušný rok za MZZO prevádzkovaný na území mesta Nová Baňa v
súlade s ustanoveniami §3 a §6 ods. 6 zákona. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu
spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle
platnej legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných
údajov sú uvedené na stránke mesta Nová Baňa.

