
Mesto Banská Štiavnica, Mestský úrad, Radničné námestie 1,96924 Banská Štiavnica

Evidenčné číslo: 0001132 Banská Štiavnica, 01.03.2011

Č.j.: 152/2011 - 3904/2011

Hlavný banský úrad

Kammerhofská 200/25

969 OI Banská Štiavn ica

IČO: 31780270 IČ DPH:

Rozhodnutie Č. 1630000079/2011
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Mesto Banská Štiavnica, ktoré je podl'a §22 písm. e) zákona č. 137/20 IO Z.z o ochrane ovzdušia a ktorým sa doplňa
zákon č. 40 I /1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov, v prenesenom výkone
štátnej správy príslušným orgánom vo veciach ochrany ovzdušia, ďalej podl'a §6, ods. 6, zákona č. 40 I/1998 Z.z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, VZN Mesta Banská Štiavnica Č. 3/2007 o poplatkoch za malé zdroje
znečisťovania ovzdušia a Dodatku Č. I k VZN Č. 3/2007, ktorým sa mení čl. 4 a čl. 6 a na základe priznania
prevádzkovatel'a malého zdroja znečisťovania ovzdušia, určuje prevádzkovatel'ovi poplatok:

Výpočet: IO 687 m3 /5000 m3 x 6,64 EUR = 14,19 EUR

Celkom po zaokrúhlení 14,00 EUR

Poplatok je splatný 18.03.20 II na účet MsÚ v Banská Štiavnica č 14525422/0200 vo Všeobecnej úverovej
banke, a.s .. VS 1630000079, KS 0308.

Za nesplnenie povinností uvedených v § 6, ods. 4 a určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6, ods. 6, uloží
obec prevádzkovatel'ovi malého zdroja pokutu do 663,87 EUR, podl'a § 8 ods. 3, zákona Č. 401/98 Z.z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Odôvodnenie:

Dňa 10.02.20 II bolo Mestu Banská Štiavnica doručené oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania
ovzdušia o údajoch potrebných pre určenie výšky ročného poplatku na rok 20 II podl'a skutočnosti uplynulého roku.
Konajúci správny orgán ochrany ovzdušia dané oznámenie preskúmal a zistil, že údaje uvedené v oznámení splňajú
náležitosti ustanovené v § 6 ods. 4 zákona č. 40 I/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Na základe
uvedeného Mesto Banská Štiavnica rozhodlo o výške poplatku tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podl'a § 53 a 54 zákona Č. 7111967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní od jeho doručenia na Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. Č. I,
96924 Banská Štiavnica. Toto rozhodnutie nieje preskúmatel'né súdom. _(--

\i '--~', .
Mgr. Nadežda Babiakovi'

primátorka mesta
Doručuje sa: Hlavn)' bansk) úrad. Kammerhoťská 200/25. 969 01 Banská Štiavnica

Za správnosť zodpovedá Ing. Zuzana Kladiviková. Vybavuje Ing. Ildikó Juricová
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