Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Fiľakovo

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove v súlade s ustanovením § 6 ods. 2), § 11
ods. 4) písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,
§ 27 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o ovzduší) a § 2 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poplatkoch)
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA FIĽAKOVO
č. 10/2015
O OCHRANE OVZDUŠIA A O POPLATKOCH ZA
ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie)
upravuje:
a) práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred
znečisťujúcimi látkami,
b) pôsobnosť obce ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia,
c) pôsobnosť mesta Fiľakovo vo veci rozhodovania pri výkone štátnej správy na úseku
ochrany ovzdušia,
a určuje
d) výšku a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“),
e) náležitosti oznámenia vo veciach určenia poplatku prevádzkovateľom MZZO,
f) zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrany ovzdušia.

§2
Základné pojmy
(1) Znečisťujúcimi látkami pre účely tohto nariadenia sú akékoľvek látky vnášané ľudskou
činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktoré majú alebo môžu mať škodlivé
účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.1)
(2) Zdroj znečisťovania ovzdušia je :
a) stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú
práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín,
produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú
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súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a všetky zdroje s podprahovou
kapacitou podľa prílohy č. 2 vyhl. Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len MŽPaRR SR) č. 356/2010,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,
b) mobilný zdroj, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným
hnacím motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie.
(3) Prevádzkovateľom MZZO sa rozumie fyzická2) alebo právnická osoba3), ktorá má právo
alebo fyzickú možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia na území mesta 4).
(4) Malými zdrojmi znečisťovania je:
a) technologický objekt obsahujúci stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s celkovým
tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW,
b) zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných
zdrojov znečisťovania ( napr. stolárstva, lakovne, udiarne mäsa a mäsových výrobkov,
pekárne, zámočnícke, zváračské dielne),
c) skládky palív, surovín, zachytených exhalátov, skládky tuhého komunálneho odpadu,
zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie ( napr. manipulácia so sypkým
materiálmi - cementom, vápnom a pod.).
(5) Vymedzenie malých zdrojov v zmysle prílohy 2 vyhlášky MŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. je
uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
(6) V pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja, o členení stacionárneho zdroja, o
jeho kategórii a o členení zariadenia stacionárneho zdroja rozhoduje Okresný úrad
Lučenec5).

DRUHÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§3
Všeobecné povinnosti prevádzkovateľov zdrojov
(1) V zariadeniach stacionárnych zdrojov sa môžu spaľovať len palivá určené orgánom štátnej
správy ochrany ovzdušia podľa zákona o ovzduší alebo správnym orgánom v
integrovanom povoľovaní. Ak palivo nie je takto určené, môžu sa spaľovať palivá uvedené
v dokumentácii zariadenia 6).
(2) Nové zariadenia stacionárnych zdrojov a existujúce zariadenia stacionárnych zdrojov, na
ktorých sa vykonáva podstatná zmena, musia zodpovedať najlepšej dostupnej technike a
všetky zariadenia stacionárnych zdrojov musia spĺňať ustanovené požiadavky na rozptyl
emisií znečisťujúcich látok. Podstatná zmena je zmena v charaktere alebo v činnosti
stacionárneho zdroja alebo jeho rozšírenie, ktorá môže mať významné nepriaznivé účinky
na zdravie ľudí alebo na životné prostredie. Podstatnou zmenou je aj zmena ustanovená pre
konkrétne zariadenie 6).
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§4
Povinnosti prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia
(3) Prevádzkovatelia MZZO na území mesta Fiľakovo majú okrem povinnosti zabezpečenia
súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f) zákona o ovzduší tieto osobitné povinnosti:
a) oznámiť každoročne do 15. februára mestu Fiľakovo za každý malý zdroj znečisťovania
ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje
potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do
ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a
surovín, počte prevádzkových hodín MZZO a o druhu a účinnosti odlučovacích
zariadení,
Tlačivo pre oznámenie tvorí Prílohu č. 1 tohto nariadenia.
b) oznámenie o prevádzke musí byť doručené preukázateľne - priamo do podateľni
Mestského úradu vo Fiľakove (ďalej len MsÚ), prípadne doporučene na adresu MsÚ,
c) prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť mestu Fiľakovo zánik alebo ukončenie
prevádzkovania MZZO do 15 dní, vrátane uvedenia údajov podľa prílohy tohto
nariadenia.
d) platiť mestu Fiľakovo poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len poplatok),
e) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia
(4) Oslobodené od platenia poplatku sú:
a) príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto Fiľakovo a ktoré
nevykonávajú podnikateľskú činnosť,
b) rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto Fiľakovo,
c) objekty a budovy mesta, v ktorých sa podnikateľská činnosť nevykonáva,
d) občania (FO), ktorý prevádzkujú MZZO v rodinných domoch

§5
Pôsobnosť, práva a povinnosti orgánu ochrany ovzdušia
(1) Mesto Fiľakovo pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia
rozhoduje o poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá
prevádzkuje MZZO.
(2) Mesto Fiľakovo v prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia:
a) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov MZZO,
b) vydáva súhlas pre MZZO podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f) zákona o ovzduší,
c) ukladá prevádzkovateľom MZZO opatrenia na nápravu,
d) ukladá prevádzkovateľom MZZO pokuty,
e) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZZO,
f) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov,
g) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie MZZO,
h) nariadi zastavenie prevádzky MZZO, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17
ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší.
(3) Mesto Fiľakovo v súhlasoch podľa tohto VZN, ods. 2 písm. (b) môže určiť podmienky
prevádzkovania MZZO.
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TRETIA ČASŤ
POPLATKY A POKUTY
§6
Poplatok
(1) Orgánom príslušným na konanie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania je Mesto Fiľakovo.
(2) Mesto Fiľakovo rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, ktorá
prevádzkuje MZZO.
(3) Na konanie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní a zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v
znení neskorších predpisov.
§7
Výška poplatku
(1) Mesto Fiľakovo preskúma údaje uvedené v oznámení a vydá rozhodnutie, v ktorom určí
ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom
roku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého
zdroja.
(2) Ročný poplatok pre prevádzkovateľa zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním
prevádzkované malé zdroje v obci (§ 3 ods. 4 zákona o poplatkoch).
(3) Poplatok je stanovený úmerne k množstvu a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok
alebo k spotrebe palív a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
(4) Výška poplatku za znečisťovanie ovzdušia zariadeniami s celkovým tepelným príkonom
do 0,3 MW spaľujúcimi pevné, kvapalné a plynné palivá je stanovený nasledovne:
a) stacionárne zariadenia na spaľovanie pevných, kvapalných a plynných palív:
Poplatok je násobkom skutočnej spotreby spáleného druhu paliva za rok a určeného poplatku
za 1 tonu paliva, pri zemnom plyne za 1 m³.
Pri výpočte sa vychádza z nasledovnej tabuľky:
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druh paliva

poplatok
€ / za 1 mernú jednotku (MJ)
10,00 € / t
7,00 € / t
6,00 € / t
6,00 € / t
4,00 € / t
4,00 € / t
0,003 € / t
0,009 € / m3

hnedé uhlie, čiernouhoľ. prach a kal
čierne uhlie a koks
nafta
ľahký vykurovací olej
drevo palivové
iné tuhé palivo
bioplyn
zemný plyn
b) technologické procesy
Stručný popis technologického procesu
mechanické spracovanie kusového dreva
(píly,
výroba
nábytku,
preglejok,
drevovláknitých dosák)
lakovne do 1,0 t organických rozpúšťadiel za
rok* – určuje sa výpočtom, podľa spotreby
riedidiel za rok (množstva prchavých
organických látok - VOC, vyjadrených ako
suma C rovného 0,0785 kg/m3 (STN), so
sadzbou
autoopravárenstvo s kapacitou do 0,5 t
organických rozpúšťadiel za rok*
kompostárne s kapacitou do 0,75 t
spracovaného odpadu za hodinu
priemyselná výroba betónu, malty alebo
iných
stavebných
materiálov
s
projektovaným výkonom do 10 m3/h
chov hospodárskych zvierat projektovaný na
kapacitu do 100 ks hovädzieho dobytka, do
500 ks ošípaných, do 5 000 ks hydiny, do
2 000 ks oviec, do 300 ks koní a do 1 500 ks
kožušinových zvierat, podľa percenta
naplnenia kapacity
do 24,99 %
od 25,00 % do 49,99 %
od 50,00 % do 74,99 %
od 75,00 do 100,00 %
ostatné malovýroby
Čistiarne komunálnych odpadových vôd
s kapacitou do 5 000 EO
Centrálne čistiarne priemyselných podnikov
s kapacitou do 2 000 ekvivalentných
obyvateľov

poplatok
3 € za každých začatých 10 m³

132,7756 €/t VOC

35,00 €
35,00 €
35,00 €

25,00 €
50,00 €
75,00 €
100,00 €
35,00 €
20,00 €
30,00 €

*) Regulované výrobky sú vymedzené druhy náterových látok s použitím na povrchovú úpravu budov, stavieb,
konštrukcií, ich vnútorných častí a príslušenstva s dekoratívnym, funkčným a ochranným účelom (ide o farby a
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laky, ktoré sa používajú na natieranie muriva, kovov, plastov, dreva a moridlá na drevo) a výrobky určené na
opravu automobilov (farby, laky, prípravné a čistiace prostriedky, tmely a plnivá). Zoznam druhov regulovaných
výrobkov je uvedený v prílohe č.1 k vyhláške o regulovaných výrobkoch – Vyhláška MŽP SR č. 127/2011 Z. z.
ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií
prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
.

c) výšky poplatkov prevádzkovateľov čerpacích staníc pohonných hmôt
Čerpacie stanice pohonných hmôt s obratom menším ako 100 m3 za rok - s ohľadom na spôsob
plnenia nádrží a plnenia vozidiel:
čerpacia stanica prevádzkovaná bez
odlučovača pár
čerpacia stanica prevádzkovaná s
odlučovačmi pár

50,00 €
35,00 €

d) Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a zachytených exhalátov,
plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia a
iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie
Plochy do 100 m²

30,00 €

Plochy nad 100 m²

40,00 €

Plochy nad 200 m²

50,00 €

Plochy nad 500 m²

100,00 €

(5) Minimálnym poplatkom 7,00 € sa spoplatňuje každý malý zdroj znečistenia, ktorého výška
poplatku je menšia ako 7,00 €.
(6) Maximálna výška poplatku ročne je najviac 663,87 eur.
(7) Poplatok sa zaokrúhľuje podľa matematických pravidiel na najbližších päť alebo desať
eurocentov.
(8) Poplatok vyrúbe mesto Fiľakovo rozhodnutím. Poplatok prevádzkovateľ malého zdroja je
povinný uhradiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(9) Prevádzkovateľ MZZO má právo odvolať sa do 15 dní od doručenia rozhodnutia na
Okresný úrad Lučenec, Odbor starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom mesta
Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 FIĽAKOVO. (do rozhodnutia)
§8
Vyrubenie poplatku
(1) Poplatok je vyrubený rozhodnutím, ktoré podpíše primátor mesta a určí v ňom ročný
poplatok za prevádzkovanie malého zdroja v predchádzajúcom období, príp. výšku a
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termíny splátok ako i ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti
prevádzkovateľa malého zdroja (§ 6 ods. 6 zákona o poplatkoch).
(2) Ročný poplatok sa platí:
a) do 166 € jednorázovo
b) nad 166 € do 332 € v dvoch polročných splátkach
c) nad 332 € do 663,87 € v štyroch štvrťročných splátkach.

§9
Príjemca poplatku
(1) Poplatky platené prevádzkovateľom MZZO sú príjmom rozpočtu mesta Fiľakovo (§ 7 ods.
2 zákona o poplatkoch).

§ 10
Sankcie
(1) Za nesplnenie povinností uvedených v § 4 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, uloží mesto
Fiľakovo pokutu podľa § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov do výšky 663,87 eura za:
a) nesplnenie povinnosti oznámenia mestu Fiľakovo každoročne do 15.februára údaje za
každý MZZO o spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie
údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do
ovzdušia za uplynulý rok,
b) nezaplatenie poplatku podľa rozhodnutia obce o určení ročného poplatku
prevádzkovateľovi MZZO za znečisťovanie v predchádzajúcom roku a o ďalších
podmienkach týkajúcich sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa MZZO.
Pokutu je možné uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa mesto Fiľakovo o porušení
povinnosti dozvie, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
(2) Pokutu od 33 eur do 3 300 eur uloží mesto Fiľakovo na základe § 30 ods. 6 zákona o
ovzduší prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2,
v § 16 ods. 1 písm. a), c) a e) zákona o ovzduší, alebo prevádzkuje stacionárny zdroj bez
súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší, alebo poruší zákaz ustanovený v § 14
ods. 8 písm. a) zákona o ovzduší. Mesto Fiľakovo môže začať konanie o uložení pokuty do
jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvie, najneskôr do troch rokov odo
dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada mesto
Fiľakovo na závažnosť a rozsah porušenia povinností, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto
porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu.
(3) Pokutu od 20 eur do 330 eur uloží mesto Fiľakovo na základe § 30 ods. 7 zákona o
ovzduší prevádzkovateľovi malého zdroja ak poruší povinnosti ustanovené v § 16 ods. 1
písm. b), d) a g) zákona o ovzduší. Mesto Fiľakovo môže začať konanie o uložení pokuty
do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvie, najneskôr do troch rokov
odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada
mesto Fiľakovo na závažnosť a rozsah porušenia povinností, na okolnosti, ktoré viedli k
tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu.
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§ 11
Spoločné ustanovenia

(1) Výnosy pokút uložené obcou podľa tohto zákona sú príjmom obce.
(2) Použitie poplatkov je účelovo viazané na ochranu životného prostredia obce a na
zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy ochrany ovzdušia, prenesených na obec.
(3) Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č.401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a zákon č. 137/2010
Z. z. v znení neskorších predpisov.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 12

Zrušujúce ustanovenie
•

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší:
VZN mesta Fiľakovo o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami zo dňa 15. 04. 2004.

§ 13

Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto nariadenia bol zverejnený dňa 09.09.2015.
(2) Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom uznesením MsZ č. 95/2015 zo
dňa 24.09.2015.
(3) Toto nariadenie bolo vyhlásené dňa 25.09.2015.
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 13.10.2015.

Mgr. Attila AGÓCS, PhD.
primátor mesta

Poznámky:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 2 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
§ 7 Občiansky zákonník
§ 18 Občiansky zákonník
§ 2 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší o ovzduší
§ 3 ods. 5 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší o ovzduší
§ 14 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší o ovzduší
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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Fiľakovo

Príloha č. 1
Mesto Fiľakovo
Mestský úrad Fiľakovo
Referát životného prostredia a investícii
Radničná 25
986 01 FIĽAKOVO

Vec:
Nahlásenie údajov pre zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia
malými zdrojmi podľa § 6 ods. 4, zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v
znení neskorších predpisov mestu Fiľakovo ako správcovi poplatku pre určenie výšky poplatku
Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia oznamuje v zmysle ustanovenia § 6 ods. 4, zákona
č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia nasledovné údaje pre kalendárny rok ................

I . Všeobecné údaje :
.........................................................................................................................................................
Adresa zdroja (ulica, súpisné číslo a číslo domu, PSČ a obec):

.........................................................................................................................................................
Malý zdroj – technológia, výroba, atď.

.........................................................................................................................................................
Prevádzkovateľ zdroja - PO (názov, sídlo, IČO), FO - podnikateľ (meno a adresa)

.........................................................................................................................................................
Identifikácia - uviesť o akú prevádzku sa jedná

.........................................................................................................................................................
Dátum zahájenia prevádzky - uvádza sa mesiac a rok

V................................................................ dňa. .............................

Oznámenie vyhotovil :

Podpis a pečiatka

.......................................................................

Za správnosť zodpovedá :

Podpis a pečiatka

.......................................................................
Telefón :

.......................................................................
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II. Údaje o malých zdrojoch

A. Prevádzkovateľ zdroja s tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW ďalej uvádza
p.č. Typ kotla
1
2
3
4
5

Výkon v kW

Počet

Spotreba paliva * : ...............................................................................................
Druh paliva: je potrebné vyznačiť
hnedé uhlie, čiernouhoľ. prach a kal

drevo palivové

čierne uhlie a koks

iné tuhé palivo

nafta

bioplyn

ľahký vykurovací olej
* v tonách (pri pevnom palive - drevo, uhlie, koks),
* v m3 (pri zemnom plyne)
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B.

Prevádzkovateľ zariadenia ostatných technologických celkov nepatriacich do kategórie
veľkých a stredných zdrojov (napr. lakovne, autoopravovne, pílnice a spracovanie dreva,
údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne, spracovanie obilia, iná výroba z ktorej vznikajú
znečisťujúce látky a pod.) uvádza :

.........................................................................................................................................................
kapacita výroby (v t/rok, ks/rok)

.........................................................................................................................................................
spotreba základných surovín (t/rok)

.........................................................................................................................................................
druh základných a vybraných znečisťujúcich látok
(tuhé znečisťujúce látky, anorganické a organické plyny a pary)

.........................................................................................................................................................
hmotnostný tok znečisťujúcich látok (t/rok)

.........................................................................................................................................................
spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok (meranie, bilančný výpočet)
Poplatok za zariadenie, ktoré nie je vymenované v zozname uvedenom vo Všeobecne
záväznom nariadení mesta Fiľakovo sa stanoví podľa najbližšieho podobného zdroja
uvedeného v tomto zozname.
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C.

Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov a odpadov, plôch na ktorých sa
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, stavby, zariadenia a iné
činnosti znečisťujúce ovzdušie (napr. manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, obilím, ČOV,
výkrm hovädzieho dobytka a ošípaných, výkrm hydiny, silážovanie, senážovanie, čerpacie
stanice PHM s obratom do 100 m3, poľné a spevnené hnojiská, sklady, skládky - nádrže
močovky, iné zariadenia a pod.) uvádza :

.........................................................................................................................................................
druh vykonávanej činnosti

.........................................................................................................................................................
druh manipulovanej, skladovanej látky
(základné a vybrané znečisťujúce látky, ostatné znečisťujúce látky tuhé, plynné a pary)

.........................................................................................................................................................
množstvo manipulovanej, skladovanej látky (v t/rok)

.........................................................................................................................................................
veľkosť manipulačnej plochy v m2

Poplatok za zariadenie, ktoré nie je vymenované v zozname uvedenom vo Všeobecne
záväznom nariadení mesta Fiľakovo sa stanoví podľa najbližšieho podobného zdroja
uvedeného v tomto zozname.
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