
Meno, prizvisko, titul

Názov firmy, adresa

IČO DIČ

Ulica (súpisné číslo):

množstvo merná jed. sazdba v € výpočet

t/rok 5 € za každú 1t

t/rok 5 € za každú 1t

t/rok 5 € za každú 1t

m3/rok
10 € za každý 

začatých 10 000 m3

počet merná jed. sadzba v € výpočet

40 € za rok

počet merná jed. sadzba v € výpočet

35 € za rok

množstvo merná jed. sadzba v € výpočet

ks 2 za 10 ks

ks 4 za 10 ks

ks 0,50 za 10 ks

ks 3 za 10 ks

ks 1 za 10 ks

ks 1 za 10 ks

ks 2 za 10 ks

ks 0,50 za 10 ks

Správca poplatku: Obecný úrad Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok

Priznanie poplatku za malý zdroj znečistenia ovzdušia pre rok

východiskové údaje z predchádzajúceho roku podľa zákona č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia a vyhlášky č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

A. Údaje o prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania

d) plynné palivá                                        

(zemný plyn, propán-bután a atď.)

B. Údaje o umiestnení malého zdroja znečisťovania

C. Údaje o zdroji znečisťovania

1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným 

súhrným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW (kotly)

typ paliva

a) energetické zdroje                                  

(čierne uhlie, hnedé uhlie, koks a atď.)
b) tekuté palivá                                      (nafta, 

vykurovacie oleje a atď.)

c) drevo a drevené brikety                                      

b) prasnice od 1 do 99 ks

2. Výška ročného poplatku za technologický celok nepatriaci do kategórie stredných a veľkých 

zdorjov znečisťovania nasledovne:

Názov čerpacej stanice

Čerpacie stanice pohonných hmôt (benzín, nafta)

Ostatné techn.celky, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie 

ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov. Stavby, zariadenia a činnosti, ak nie sú súčasťou 

veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania

Adresa

3. Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom

druh zvierat

a) ošípané s hmot. nad 30 kg od 1 do 499 ks

PRIZNANÉ  CELKOM

c) hydina, zajacovité od 1 do 4 999 ks

d) hovädzí dobytok od 1 do 199 ks

e) ovce od 1 do 1 999 ks

f) kozy od 1 do 99 ks

g) kone od 1 do 299 ks

h) kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá od 

1 do 1 499 ks



Vypracoval:

Meno a priezvisko: Podpis Pečiatka

Prevzal dňa: Podpis Pečiatka

Rozhodnutie o poplatku poslať na adresu:

* Poznámka

Žltou farbou označené časti vyplní poplatník.

Dátum vypracovania:


