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SADZOBNÍK
poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
Číslo
1.
1.1.
1.2.

Názov kategórie
PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL
Stacionárne
piestové
spaľovacie
motory
s
nainštalovaným súhrnným tepelným príkonom v MW
Technologické
celky
obsahujúce
stacionárne
zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným
súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW
a) druh paliva zemný plyn so spotrebou palív v
m3/rok

b) druh paliva biomasa (drevo, brikety) so spotrebou
palív v m3/rok
c) druh paliva tuhé palivo (uhlie) so spotrebou palív
v m3/rok
d) druh paliva kvapalné palivo (vykurovacie oleje,
nafta) so spotrebou palív v m3/rok
2.
2.1.
3
3.1.
4
4.1.

4.2.

Prahová
kapacita
< 0,3

Poplatok
/rok v €
20

< 0,3
≤ 5 000

17

5 001 - 10 000

27

10 001 - 20 000

30

> 20 000

35

≤ 15

35

> 15

50

≤ 20

133

> 20

166

≤5

50

>5

67

VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV
Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných
stavebných materiálov s projektovanou výrobnou
< 10
3
kapacitou v m / hod.
CHEMICKÝ PRIEMYSEL
Čerpacie stanice LPG (skvapalnené uhľovodíkové
>0
plyny, propán-bután) v m3/rok
OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA
Následná povrchová úprava vozidiel s celkovou
spotrebou organického rozpúšťadla v t / rok:
a) opravárenstvo, napríklad autobusy, nákladné
≤ 0,5
vozidlá, koľajové vozidlá okrem osobných áut
b) autoopravárenstvo a prestriekavanie osobných áut
≤ 0,5
c) povrchová úprava nadrozmerných dopravných
≤ 0,5
prostriedkov
Priemyselné spracovanie dreva:
a) mechanické spracovanie kusového dreva s
projektovaným množstvom spracovaného dreva v
< 50
3
m / deň
b) mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej
< 100
hmoty, ako sú piliny, stružliny, triesky, štiepky, s

20

10

20
20
20

20
20
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projektovaným množstvom spracovania v m3 / deň
4.3.

4.4.

Spracovanie a povrchové úpravy s použitím
organických rozpúšťadiel vrátane pridružených
činností,
napríklad
znečisťovania,
podľa
projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t /
rok:
a) nanášanie náterov (povlakov) na povrchy,
lakovanie s projektovanou spotrebou organických
rozpúšťadiel v t / rok
b) lepenie všetkých druhov materiálov s
projektovanou spotrebou organických
rozpúšťadiel v t / rok a ostatnými druhmi lepidiel
v t / rok
Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným
počtom chovných miest :

< 0,6

< 0,6

20
Kategória

Kategória I – naplnenie kapacity < 50 %
Kategória II – naplnenie kapacity od 50 do 100 %

I.

II.

a) ošípané s hmotnosťou nad 30 kg

< 500

50

100

b) prasnice

< 100

50

100

< 5 000

50

100

< 200

50

100

e) ovce

< 2 000

50

100

f) kone

< 300

50

100

< 1 500

50

100

c) hydina
d) hovädzí dobytok

4.5.

20

g) kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá
Liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou 100percentného liehu v t / rok

< 100

20
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OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
na rok .............
(podľa skutočnosti roka ......... )
Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Obci Spišský Štvrtok tieto údaje potrebné pre určenie
výšky poplatku:

I. Všeobecné údaje
Adresa zdroja:

Malý zdroj – názov technológie,
výroby
(spaľovacie zariadenie s tepelným príkonom
nižším
ako
0,3
MW,
zariadenie
technologických procesov a pod. - uviesť o
akú prevádzku sa jedná)

Prevádzkovateľ zdroja:
meno a adresa

Identifikácia:
(IČO, fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba)

Bankové spojenie:
Dátum zahájenia prevádzky:
(uvádza sa mesiac a rok)

II. Údaje o malých zdrojoch
A Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako
0,3 MW ďalej uvádza:
Typ kotla:

Príkon / výkon v kW:

Druh paliva:

Spotreba paliva [m3/rok, t/rok]:

Počet:

Poznámka:

B Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov (napr.: pekárne, lakovne, výroba betónu, stolárske dielne, píly, liehovary a pod. )
Kapacita výroby (t/rok)

Spotreba základných surovín (t/rok)

Druhy znečisťujúcich látok:

Hmotnostný tok znečisťujúcich látok (t/rok):

Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok:
(meranie, bilančný výpočet)
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C Prevádzkovateľ čerpacej stanice, skládky palív, 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.
Druh a množstvo manipulovanej, skladovanej látky Druh a hmotnostný tok znečisťujúcich látok (t/rok)
(t/rok)
Druh odlučovača:

Účinnosť odlučovania (%)

Veľkosť manipulačnej plochy:

D Chovateľ hospodárskych zvierat
Druh chovaných zvierat

Počet chovných miest

Oznámenie vyhotovil:

Podpis:

Za správnosť zodpovedá:

Podpis:

Telefón:
Predložené dňa:

III.

Výška poplatku (vyplní obec)

Stacionárne zariadenie pre spaľovanie palív (A)
Technologický zdroj (B)
Iné zariadenia a činnosti (C)
Chov hospodárskych zvierat (D)
Poplatok spolu
Uložený rozhodnutím

Podpis zodpovedného zamestnanca:

Kapacita zariadenia

