
Obchodné meno : ................................................................................................................................................ 

Adresa / sídlo : ..................................................................................................... IČO : ..................................... 

Kontaktná osoba : ............................................................................................................................................... 

Telefón : ............................................................... E-mail : .................................................................................. 

Oznámenie 

údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 

znečisťovania ovzdušia (MZZO) na rok 20.... podľa skutočnosti z predchádzajúceho kalendárneho roka  

 
Prevádzkovateľ MZZO v meste Handlová oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998  Z. z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a § 4 všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Handlová č. 17/2005 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi údaje 
potrebné pre určenie výšky poplatku : 

adresa umiestnenia MZZO : ................................................................................................................................ 

I. Stacionárne zariadenie na spaľovanie palív - prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho 
zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW: 

počet zariadení :  počet prevádzkových hodín :  

druh paliva / suroviny :  spotreba paliva / suroviny za rok (t, m3) :  

typ kotla :  

druh a účinnosť odlučovačov :  

II. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých 
a stredných zdrojov :  (napr. lakovne, autoopravovne, spracovanie a obrábanie kovov, iná výroba 
z ktorej vznikajú znečisťujúce látky) 

Výroba:  

Druh paliva / suroviny  Kapacita výroby: (t, ks)  

Znečisťujúca látka  

III. Mechanické spracovanie kusového dreva : 

množstvo spracovaného dreva za deň: (m3)  počet prevádzkových hodín :  

IV. Chov hospodárskych zvierat : 

Druh hospodárskych zvierat Počet hospodárskych zvierat 

  

  

  

V. Prevádzkovateľ čerpacej stanice s obratom do 100 m3/rok 

typ čerpacej stanice  obrat v m3/rok  

VI. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, odpadov a zachytených exhalátov, plochy na ktorých sa 
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia: (napr. manipulácia s uhlím, 
sypkými materiálmi, obilím, silážovanie, poľné a spevnené hnojiská, sklady a iné zariadenia) 

Druh vykonávanej činnosti  

Druh manipulovanej, skladovej látky  

Množstvo manipulovanej, skladovej látky (t/rok)  

Veľkosť manipulačnej plochy (m2)  



 

VII. Iné zariadenia MZZO : 

druh zariadenia / popis činnosti :  

spotreba paliva / suroviny za rok :  

druh vypúšťaných škodlivých látok :  

množstvo vypúšťaných škodlivých látok :  

 
VIII. Poznámka : 
 

 

 
 
Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním svojich osobných údajov. Osobné údaje budú 
spracované na účel vymedzený osobitným zákonom. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú 
uvedené v žiadosti. Beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len oprávnené osoby. Spracované údaje 
budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 
 
 

 
 
 
 
Dátum : ...................................    

.................................................... 
(podpis, pečiatka) 

 
 
 


