OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie výšky ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia
(podľa skutočnosti predchádzajúceho roka………)
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:
1.VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľ zdroja (názov a adresa):
Adresa zdroja ( miesto , kde sa zdroj nachádza):
Identifikácia (IČO, fyzická osoba, právnická osoba)
Dátum zahájenia prevádzky:

II. ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH
A) Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom
0,3 MW uvádza:
Typ kotla:
Výkon zdroja (kotla):
Druh paliva:

nižším ako

Spotreba paliva (m3/rok, t/rok):

B) Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov ( napr. lakovne, pekárne, polygrafia, výroba betónu, čerpacie stanice a pod.)
uvádza:
Výroba (činnosť):
Kapacita výroby (t /rok):
Druh znečisťujúcich látok:

Spotreba surovín (t /rok):

C) Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a plôch, na ktorých sa vykonávajú
práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iné nespadajúce do kategórie veľkých a
stredných zdrojov uvádza:
Druh činnosti:
Druh manipulovanej látky:
Množstvo manipulovanej látky (t/rok, m3/rok)

Oznámenie vyhotovil:
Kontakt:

Veľkosť manipulačnej plochy ( m2/rok):

podpis

Informovanie o spracúvaní osobných údajov
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@svit.sk
Právny základ: osobitný zákon
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Svit
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nie
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku
Mesto Svit po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí
likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Svit vyhlasuje, že
zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade
s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a
ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.
Práva žiadateľa:



žiadateľ má právo požadovať od mesta Svit prístup k jeho osobným údajom a právo na ich
opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu
osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

