MESTO VEĽKÝ MEDER

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VEĽKÝ MEDER
Č. 176
O OCHRANE OVZDUŠIA A O POPLATKOCH ZA
ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI
ZNEČISŤOVANIA NA ÚZEMÍ
MESTA VEĽKÝ MEDER

Nadobúda účinnosť dňom 24. 11. 2015

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z.
o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia“) s poukazom na zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov(ďalej len „zákon o ovzduší“) a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení
Článok 1
Predmet nariadenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):
a) vymedzuje základné pojmy, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane
ovzdušia na území mesta,
b) určuje pôsobnosť mesta ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia,
c) určuje výšku a spôsob vyrubenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre právnické a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie stanovuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovaním malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, pričom poplatková a oznamovacia
povinnosť sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov,
d) určuje zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku ochrany ovzdušia.
Článok 2
Základné pojmy
Zdroj je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, alebo
iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba,
objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečistiť ovzdušie. Zdroj je vymedzený
ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného a priestorového celku.
(1) Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len malý zdroj) sú:
a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným
príkonom do 0,3 MW,
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania
ovzdušia (napríklad lakovne, autoopravovne, drevovýroba, stolárska výroba, výroba betónu, malty
a iných stavebných materiálov, údenie mäsa, potravinárske prevádzky, chov hospodárskych zvierat a
iné)
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia, skládky
palív, surovín, produktov, odpadov a iné stavby, zariadenia a činností znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú
súčasťou veľkého a stredného zdroja znečistenia (napríklad manipulácia s uhlím, obilím, sypkými
materiálmi, skládky a iné )
(2) Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do
ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.
(3) Stacionárnymzdrojom znečisťovania je technologický celok, sklad, alebo skládka palív, surovín
a produktov, stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie,
vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a priestorového celku.
(4) Mobilným zdrojom znečistenia je pohyblivé zariadenie so spaľovacím alebo iným hnacím
motorom, ktoré znečisťuje ovzdušie.
(3) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba
oprávnená na podnikanie, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento zdroj na území mesta.

(5) Regulované výrobky sú farby, laky a výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel určené na
povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí (ďalej len regulované výrobky), ak spĺňajú
ustanovené hraničné hodnoty.
Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov
(1) V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené súhlasom orgánu
ochrany ovzdušia alebo uvedené v dokumentácii zariadenia.
(2) Regulované výrobky, ktoré sú označené výlučne na použitie pri ustanovených činnostiach a
zariadeniach, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, ak ich obaly sú označené textom
"Výrobok určený na použitie v zariadeniach alebo na činnosti, na ktoré sa uplatňujú požiadavky na
obmedzovanie emisií prchavých organických látok", sa zakazuje používať v zariadeniach a pri
činnostiach, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, ak nespĺňajú ustanovené požiadavky na
obmedzovanie emisií prchavých organických látok (§ 14 ods. 8, písm. a) zákona o ovzduší).
Článok 4
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov v zmysle § 16 ods. 1 zákona o ovzduší sú povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a
s podmienkami určenými mestom vo vydanom súhlase, ktorý je potrebný:
na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na
ich užívanie, tento súhlas je záväzným stanoviskom (§ 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší)
na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov,
na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách (§ 17 ods. 1 písm. c)
zákona o ovzduší)
na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a
na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu, (§ 17 ods. 1 písm. f)
zákona o ovzduší)
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a mesta alebo týmito orgánmi povereným osobám ku
malým zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly malého zdroja a jeho
prevádzky a predkladať im potrebné podklady,
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené mestom alebo inšpekciou,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia a na požiadanie
poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo
týmito orgánmi povereným právnickým osobám,
e) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu.
f) v zariadeniach na spaľovanie palín sa nesmú spaľovať iné palivá, než určené výrobcom zariadení,
príp. uvedené v schválenom súbore technicko-prevádzkových parametroch a technickoorganizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov alebo uvedené v súhlase mesta.
(2) Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby podnikateľov.
Článok 5
Práva a povinnosti orgánu ochrany ovzdušia
(1) Mesto v súlade s § 27 zákona o ovzduší pri prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany
ovzdušia:
a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
c) vydáva súhlas pre malé zdroje podľa §17 ods. 1 písm. a), c) a f) zákona o ovzduší

d) uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené
týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných
zdrojov,
h) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
i) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm.
f) zákona o ovzduší
Článok 6
Oznamovacia a poplatková povinnosť
(1) Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou – podnikateľom,
je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu údaje potrebné na zistenie množstva a
škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok (§ 6 ods. 4 zákona o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia) podľa prílohy č. 2 tohto VZN.
(2) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný písomne oznámiť mestu aj zánik malého zdroja resp.
zmenu prevádzkovateľa malého zdroja do 15 dní odo dňa zániku malého zdroja resp. zmeny a
zároveň oznámiť údaje potrebné pre výpočet poplatku za obdobie príslušného roka, v ktorom malý
zdroj prevádzkoval.
(3) Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické
osobyoprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje na území mesta za
podmienokustanovených v tomto nariadení. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej
na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia, rozhoduje v prenesenom
výkone štátnej správy mesto.
(4) Mesto preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich
látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný
poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a
termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa
malého zdroja. (§ 6 ods. 6 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia).
Článok 7
Vyčlenenie zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje poplatková a oznamovacia povinnosť
Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na:
a) malé zdroje, akými sú lokálne kúreniská, ktoré sú umiestnené v bytoch, obytných domoch,
rodinných domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na
podnikanie
b) malé zdroje, ktorých prevádzkovateľom je mesto
c) malé zdroje, ktorých prevádzkovateľom je škola alebo školské zariadenie v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta
d) malé zdroje, ktoré prevádzkujú sociálne, charitatívne, záujmové a cirkevné organizácie
e) právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré z jedného zdroja vykurujú
súčasne objekty slúžiace na podnikateľskú činnosť aj objekt bývania. Plocha využívaná na podnikanie
však nesmie presahovať 50 % vykurovacích plôch.

Článok 8

Výška poplatku
(1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rokna základe
oznámených údajov, maximálne do výšky 663,87€ (§ 3 ods. 2zákona o poplatkoch za znečisťovania
ovzdušia). Výška poplatku je stanovená v prílohe č. 1 tohto VZN.
(2) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje na území mesta (§ 3 ods. 4 zákona o poplatkoch za znečisťovania
ovzdušia).
(3) Poplatok je vyrubený rozhodnutím, ktoré podpíše primátor mesta a určí v ňom ročný poplatok za
prevádzkovanie malého zdroja v predchádzajúcom roku, príp. výšku a termíny splátok ako i
ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja (§ 6 ods.
6 zákona o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia).
(4) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia
povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného
poplatku.
(5) Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú príjmom rozpočtu
mesta (§ 7 ods. 2 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia). Použitie poplatkov je účelovo
viazané na ochranu životného prostredia.
(6) Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní.
Článok 9
Sankcie
(1) Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia uloží mesto v prenesenom výkone štátnej správy prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu
do 663,87 eura.
(2) Pokutu od 33 € do 3300 € uloží mesto (§ 30 ods. 6 zákona o ovzduší) prevádzkovateľovi malého
zdroja, ak
a) v zariadeniach stacionárnych zdrojov spaľuje iné palivá než určené súhlasom orgánu ochrany
ovzdušia alebo v dokumentácii zariadenia
b) uvedie do prevádzky a prevádzkuje malý zdroj v rozpore s dokumentáciou a s podmienkami
určenými mestom,
c) nevykoná opatrenia na nápravu uložené mestom alebo inšpekciou,
d) prekročí ustanovenú tmavosť dymu,
e) nedodržiava ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania
f) prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu mesta na inštaláciu technologických celkov patriacich do
kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha
stavebnému konaniu.
g) poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a) zákona o ovzduší
(3) Pokutu od 20 € do 330 € uloží mesto (§ 30 ods. 7 zákona o ovzduší) prevádzkovateľovi malého
zdroja ak:
a) neumožní prístup zamestnancom inšpekcie a mesta alebo týmito orgánmi povereným osobám, k
malým zdrojom za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky
a nepredloží potrebné doklady,

b) nevedie prevádzkovú evidenciu o malých zdrojoch a na požiadanie neposkytne údaje potrebné na
zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým
osobám
c) nepodrobí sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja
a neprekladá obci potrebné podklady
(4) Pokuty podľa ods. 1, 2 a 3 sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby oprávnené na
podnikanie.
(5) Mesto môže začať konanie o uložení pokuty podľa odseku 1, 2 a 3 do jedného roka odo dňa, keď
sa o porušení povinnosti dozvedela,najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností
došlo. Pri určení pokuty sa prihliada na závažnosť porušenia povinností (§ 30 ods.13 zákona o
ovzduší).
(6) Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty
dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 2 a 3 tohto
VZN a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené mestom, bude mu uložená
pokuta vo výške dvojnásobku hornej hranice pokút uvedených v odsekoch 2 a 3 článku 9 tohto VZN,
alebo mu môže byť nariadené obmedzenie alebo zastavenie prevádzky stacionárneho zdroja (§ 30
ods.10 zákona o ovzduší).
(7) Pokuty uložené mestom sú príjmom rozpočtu mesta (§ 30 ods. 15 zákona o ovzduší)
Článok 10
Spoločné ustanovenia
(1) Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojovv zmysle článku 8 tohto VZN sú príjmom
rozpočtu mesta. Použitie príjmov z poplatkov je účelovo viazané na ochranu životného prostredia
mesta.
(2) Pokuty uložené za porušenie povinností v zmysle článku 9 tohto VZN sú príjmom rozpočtu
mesta.
Článok 11
Záverečné ustanovenia
(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci Mesta Veľký Meder
a hlavný kontrolór mesta.
(2) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľký Meder
č. 87/ 2009 o poplatkoch za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v znení zmien
a doplnkov.
(3) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
č. 10-MsZ/2015 dňa 04. 11. 2015 a nadobúda účinnosť 15.dňom zverejnenia.

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

Príloha č. 1 k VZN č....../2015

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
Poplatky pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Veľký
Meder sú stanovené nasledovne:
1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so
súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,30 MW
Palivovo – energetický priemysel
Zemný plyn - podľa spotrebovaného mnoţstva
Spotreba zemného plynu (m3/rok)

Ročný poplatok (€)

do 1 000

10,00

od 1 001 do 5 000

15,00

od 5 001 do 10 000

20,00

nad 10 001

25,00

Ostatné palivo – paušálnou sumou
Druh paliva

Ročný poplatok (€)

Hnedé uhlie

40,00

Čierne uhlie, koks

35,00

Palivové drevo, drevo, brikety, pelety

30,00

Iné palivo

30,00

2. Ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov
znečisťovania ovzdušia (napríklad lakovne, autoopravovne, drevovýroba, stolárska výroba,
výroba betónu, údenie mäsa, pekárne, čerpacie stanice, chov hospodárskych zvierat a iné)
paušálnou sumou 30,00,- €
3. Plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môţu spôsobovať znečistenie ovzdušia,
skládky palív, surovín, produktov, odpadov a stavby, zariadenia a činností znečisťujúce
ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého a stredného zdroja znečistenia (napríklad manipulácia s
uhlím, obilím, sypkými materiálmi, skládky a iné )
paušálnou sumou 30,00,- €

Príloha č. 2 k VZN č....../2015
OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia (podľa
skutočnosti predchádzajúceho roka 20...)
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia oznamuje v zmysle §6 ods. 4 zákona č.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov nasledovné údaje
potrebné pre určenie výšky poplatku:
I.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľ zdroja (názov a adresa):
Identifikácia (IČO, fyzická osoba, právnická osoba):
Zoznam všetkých prevádzok na území mesta (názov, sídlo):
Druh činnosti:
Spôsob vykurovania (elektrické, plyn, tuhé palivo):

II.

ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH

A) Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3MW
uvádza:
Typ kotla:
Príkon kotla (MW)::
Druh paliva:
Spotreba paliva (m³/rok, t/rok):
B) Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nepatriacich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov (napríklad lakovne, autoopravovne, drevovýroba, stolárska výroba, výroba
betónu, údenie mäsa, pekárne, čerpacie stanice, chov hospodárskych zvierat a iné) uvádza:
Druh vykonávanej činnosti :
Počet chovných miest:
Kapacita výroby resp. množstvo surovín(t/rok, t/deň, t/h, m3/rok, m3/deň,
m3/h):

C) Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a plôch, na ktorých sa
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobiť znečisťovanie ovzdušia ak iné nespadajúcich do
kategórie veľkých a stredných zdrojov (napríklad manipulácia s uhlím, obilím, sypkými
materiálmi, skládky a iné) uvádza:
Druh vykonávanej činnosti:
Druh manipulovanej látky:
Množstvo manipulovanej látky (m³/rok, t/rok):
Veľkosť manipulačnej plochy (m2)

Oznámenie vyhotovil:

Kontakt:

Podpis:

Príloha č. 3 k VZN č....../2015

Mesto Veľký Meder, Mestský úrad Veľký Meder
Oddelenie ţivotného prostredia
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ŢIADOSŤ O SÚHLAS NA POVOLENIE STAVBY MALÉHO ZDROJA ZNEČISTENIA
OVZDUŠIA
(v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší)

2. ŢIADOSŤ O SÚHLAS NA UŢÍVANIE (UVEDENIE DO PREVÁDZKY) MALÉHO
ZDROJA ZNEČISTENIA OVZDUŠIA
(v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší)

3. ŢIADOSŤ O SÚHLAS NA POVOLENIE ZMENY STAVBY MALÉHO ZDROJA
ZNEČISTENIA OVZDUŠIA, ZMENY PALÍV A SUROVÍN, ZMENY
TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ
(v zmysle § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší)



* vhodné označiť
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žiadateľ (meno, názov firmy, adresa, telefón, kontaktná osoba)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Názov stavby, objektu, prevádzky .....................................................................................
.............................................................................................................................................
Adresa stavby, objektu, prevádzky .....................................................................................
.............................................................................................................................................
Parcelné číslo, katastrálne územie: ....................................................................................

Investor stavby ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Druh malého zdroja znečistenia ovzdušia :
Technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným menovitým
tepelným príkonom < 0,3 MW
typ kotla ................................................................................................................
druh paliva .............................................................................................................
celkový inštalovaný príkon....................................................................................
Stacionárne piestové spaľovacie motory so súhrnným tepelným príkonom < 0,3 MW
typ motora ..............................................................................................................
druh paliva .............................................................................................................
celkový inštalovaný príkon ....................................................................................

Výroba skla, sklárskych výrobkov a sklenených vlákien s projektovanou kapacitou tavenia
< 0,5 t.d-1
projektovaná kapacita ........................................................................................
Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky
a žiaruvzdorných materiálov podľa projektovanej kapacity < 1 t.d-1 alebo podľa objemovej kapacity
pecí v m3 pri hustote vsádzky nad 300 kg.m-3 < 0,5 t.d-1
projektovaná kapacita ........................................................................................
Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovaným výkonom
<10 m3.h-1
projektovaný výkon ...............................................................................................
Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky s projektovanou výrobnou kapacitou
saponáty< 100 kg/h
kozmetika <10 kg/h
projektovaná kapacita.........................................................................................
Priemyselné spracovanie plastov
výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným množstvom spracovaného polyméru < 1000 kg/h
spracovanie polyesterových živíc s prídavkom styrénu a epoxidových živíc s amínmi (výroba člnov,
vozíkov, automobilových dielov ) s projektovanou spotrebou surovín < 100 kg/d
projektovaná spotreba ....................................................................................
Čerpacie stanice benzínu podľa projektovaného ročného obratu alebo skutočného ročného obratu
<100 m3.r-1
ročný obrat .........................................................................................................
Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu EO
Čistiarne komunálnych OV < 5000 EO
Centrálne ČOV priemyselných podnikov < 2000 EO
projektovaná kapacita EO .................................................................................
Kompostárne s kapacitou spracovaného odpadu < 0,75 t.h-1
množstvo spracovaného odpadu za hodinu .......................................................
Povrchová úprava cestných vozidiel s celkovou projektovanou spotrebou organického
rozpúšťadla v t/rok
autoopravárenstvo – prestriekanie automobilov <0,5 t/rok
projektovaná spotreba organického rozpúšťadla.............................................
Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organického
rozpúšťadla v t/rok kovov, plastov, textilu, tkanín, fólií, papiera, na navíjané drôty, na navíjané pásy
z kovových materiálov < 0,6 t/rok
projektovaná spotreba organického rozpúšťadla.............................................
Nanášanie lepidiel - lepenie ostatných materiálov (okrem dreva, kože, výroby obuvi),
s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel < 0,6 t/rok
projektovaná spotreba organického rozpúšťadla.............................................
Priemyselné spracovanie dreva
Mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovaného dreva

< 50 m3/deň
projektované množstvo spracovaného dreva ...................................................
Mechanické spracovanie drevnej hmoty ako sú piliny, stružiny, triesky, štiepky s projektovaným
množstvom spracovania <100 m3/deň
projektované množstvo drevnej hmoty...................................................................
Spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel vrátane pridružených činností
podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel – nanášanie lepidiel, laminovanie dreva
a plastov, nanášanie náterov, impregnácia <0,6 t/rok
projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel .......................................................
Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest:
<500 miest pre ošípané s hmotnosťou nad 30 kg
počet chovných miest .................................................................................................
<100 miest pre prasnice
počet chovných miest .................................................................................................
<5000 miest pre hydinu a zajacovité
počet chovných miest .................................................................................................
<200 miest pre hovädzí dobytok (dojnice, ostatný)
počet chovných miest .................................................................................................
<2 000 miest pre ovce
počet chovných miest .................................................................................................
< 100 miest pre kozy
počet chovných miest .................................................................................................
<300 miest pre kone
počet chovných miest .................................................................................................
< 1 500 miest pre kožušinové zvieratá a iné obdobné úžitkové zvieratá
počet chovných miest .................................................................................................
Bitúnky a ostatné porážkarnekapacitou živej hmotnosti v t/deň v mesačnom priemere < 1 t/deň
projektovaná kapacita ..................................................................................................
Konzervárne a iné potravinárske prevádzky s projektovanou výrobnou kapacitou v t/deň
Mäsových výrobkov < 2,5 t/deň
Rastlinných výrobkov < 10 t/deň
projektovaná kapacita ..................................................................................................
Liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou 100 % liehu < 100 t/rok
projektovaná kapacita ..................................................................................................
Potravinárske mlyny s projektovanou kapacitou < 5 t/h
projektovaná kapacita ..................................................................................................
Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovanou kapacitou < 1 t/h
projektovaná kapacita ..................................................................................................
Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovanou kapacitou < 1 t./h
projektovaná kapacita ..................................................................................................
Zariadenia na praženie
kávy a kávovín s projektovanou kapacitou <75 kg/h
kakaových bôbov, orieškov s projektovanou kapacitou <150 kg/h
projektovaná kapacita ..................................................................................................
Zariadenia na údenie mäsa a rýb s kapacitou údenia <1000 kg/týždeň

projektovaná kapacita ..................................................................................................
Plochy na ktorých sa budú vykonávať práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia (skládka
odpadov a druh odpadu, skládka palív, surovín, produktov a pod.)
výmera plochy v m2 ......................................................................................................
skladovaný materiál .......................................................................................................

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
V zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
týmto vyslovujem súhlas dotknutej osoby so spracúvaním mojich osobných údajov v takom rozsahu, v akom sú uvedené v
pripojenej žiadosti, resp. dokumente.
Podľa § 15 zákona týmto beriem na vedomie a súhlasím s tým, aby tieto osobné údaje boli kopírované, skenované alebo inak
zaznamenávané na nosiče informácií pre potreby prevádzkovateľa a zároveň prehlasujem, že pri získaní mojich osobných
údajov ma oprávnená osoba prevádzkovateľa informačného systému informovala o všetkých skutočnostiach podľa § 15
zákona. Beriem na vedomie, že tento súhlas je možné odvolať len písomným odvolaním, ktorý dotknutá osoba doručí
prevádzkovateľovi informačného systému.
Súhlas poskytujem pre prevádzkovateľa informačného systému: Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký
Meder, na dobu neurčitú.

V ..................................., dňa ............................
..........................................................................................
podpis žiadateľa

Prílohy :
1. Projektová dokumentácia – vykurovanie resp. technológia
2. Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 5,-€ resp. 30,-€

