
Mesto Šamorín / Somorja Város 
Mestský úrad / Városi Hivatal 
Hlavná č. 37 / Fő u. 37 
931 01 Šamorín / 931 01 Somorja 

OZNÁMENIE / BEJELENTÉS 

údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok …………………… 
(podľa skutočnosti roku) 

a levegő szennyezéséért fizetendő illeték összegének a megállapítására szolgáló adatokról …………………… 
évre (az év folyamán megállapított tényleges adatok szerint) 

Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov mestu Šamorín predkladá tieto údaje potrebné pre určenie 
výšky poplatku: 
A kisméretű légszennyező forrás üzemeltetője levegőszennyezésért fizetendő illetékekről szóló 401/1998-as sz. 
törvény 6. paragrafusának 4. bekezdése, ill. e törvény későbbi kiegészítései és módosításai értelmében az illeték 
összegének a meghatározása céljából az alábbi adatokat jelenti be Somorja városának: 

I. Všeobecné údaje 

Adresa zdroja: / Általános adatok: 
 
 

Malý zdroj – názov technológie, 
výroby / Kis forrás  –  a 
technológia, az előállítás 
megnevezése, 
(spaľovacie zariadenie 
s tepelným príkonom nižším ako 
0,3 MW, zariadenie 
technologických procesov a pod. 
/ 0,3 MW-nál kisebb 
teljesítményű kazán, a 
technológiai eljárások 
berendezései, stb.) 

Prevádzkovateľ zdroja: / A légszennyező forrás üzemeltetője: 
Meno a adresa / Megnevezés, cím 
 
 
 
 
 

Identifikácia: / Azonosítás: 
(IČO, fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba / Statisztikai számjel (IČO) 
vállalkozásra jogosult természetes személy vagy jogi személy esetében: 
 
 

Bankové spojenie: / Bankszámlaszám: 
 
 

Uviesť o akú prevádzku sa 
jedná / Tüntesse fel, milyen 
jellegű üzemről van szó 

Dátum zahájenia prevádzky: / Az üzemeltetés megkezdésének időpontja: 
(uvádza sa mesiac a rok / hónap, év) 
 
 

II. Údaje o malých zdrojoch / A kisméretű légszennyező források adatai 
A. prevádzkovateľ zdroja s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW ďalej uvádza: / Kisméretű légszennyező 
forrás esetén a 0,3 MW-nál kisebb teljesítményű kazán üzemeltetője az alábbi adatokat is feltünteti: 

Typ kotla: / A kazán típusa: 
 

Príkon (výkon) v kW: / Teljesítménye kW-
okban: 

Počet: / Mennyiség: 

Druh paliva: / A fűtőanyag fajtája: 
(zemný plyn, ORO, nafta, drevo, 
uhlie, koks / földgáz, ORO, kőolaj, fa, 
szén, koksz) 

Spotreba paliva (t/rok, m3/rok): za rok / Évi fűtőanyagszükséglet 
(t/év, m

3
/év): 

Výška komína v m: / A kémény 
magassága m: 

Poznámka: prevádzkové hodiny: / Megjegyzés: az üzemeltetés ideje: 
Kotolňa AB, prevádzka / AB kazánház, üzem 

Počet výduchov: / A kémények 
(nyílások) száma: 



B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných 
zdrojov: / Azok a technológiai folyamatok berendezéseit üzemeltetők, akik nem tartoznak a nagy és közepes 
méretű légszennyező forrásokat üzemeltetők közé, az alábbi adatokat töltik ki: 

Kapacita výroby (t/rok): / A termelés kapacitása (t/év): 
 
 

Spotreba základných surovín (t/rok): / Az alapvető fűtőanyag szükséglete (t/év): 
 
 

Druh znečisťujúcich látok: / A légszennyező anyagok fajtái: 
 
 

Hmotnostný tok znečisťujúcich látok (kg/rok): / A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége (kg/év): 
 

Spôsob zistenia emisii znečisťujúcich látok: / A kibocsátott légszennyező anyagok megállapításának módja: 
 

C. Prevádzkovateľ čerpacej stanice, skládky palív, surovín, produktov, odpadov a zachytených exhalátov, plochy 
na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia a iné stavby a činnosti výrazne 
znečisťujúce ovzdušie: / Az üzemanyagtöltő állomások, fűtőanyagokat, nyersanyagokat, termékeket, 
hulladékot és felfogott exhalátumokat tároló lerakatok üzemeltetői, továbbá azoknak a helyeknek a 
üzemeltetői, amelyeken az ott folyó munkálatok légszennyezést okozhatnak, illetve egyéb építkezéseket és 
tevékenységeket üzemeltetők, amelyek nagy mértékben szennyezik a levegőt: 

Druh vykonávanej činnosti: / A tevékenység fajtája: 
 
 

Druh a množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok): / A kezelt és raktározott anyagok fajtái és 
mennyisége (t/év): 
 

Druh a hmotnostný tok znečisťujúcich látok (kg/rok): / A légszennyező anyagok fajtái és kibocsátásuk 
mennyisége (t/év): 
 

Druh odlučovača: / A légszennyező anyagok 
elválasztásának módja: 
 

Účinnosť odlučovača (%): / Az elválasztás 
hatékonysága (%): 

Spôsob plnenia podzemných nádrží a tankovanie automobilov: / A föld alatti tartályok feltöltésének módja 
és a gépkocsik tankolása: 
 

Veľkosť manipulačnej plochy: / A tevékenységre rendelkezésre álló felület nagysága: 
 
 

Iné údaje: / Egyéb adatok: 
 
 

 

Oznámenie vyhotovil: / A bejelentést kidolgozta: 
 
 

Podpis: / Aláírás: 
 
 

Za správnosť zodpovedá: / A bejelentés valódiságáért felel: 
 
 

Podpis: / Aláírás: 
 
 

Predložené dňa: / Előterjesztve (dátum): 
 
 

 


