
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

J 85/Ż676l2019lPl V Miloslavove 10.07.2019

ROZHODNUTIE

obec Miloslavov, ako príslušný orgtn ochrany ovzdušia podľa $2 ods' Ż zźlkonač,.40I/l998
Z.z. o poplatkoch za znečistbvanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, podľa $1 ods. 2 zákonač,.
5Ż512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov, podl'a Všeobecne ztxäzného nariadenia č,. IlŻ0I9 o poplatkoch za znečistbvanie ovzdušia.
prevádzkovateľovi malého zdĺoja nrečisťovania ovzdušia AGRO MALINovo, a.s., Tomášovská
22,9ffi 45 Malinovo

uľčuje poplatok za znečist'ovanie ovzdušia malým zdľojom znečistenia

podl'a skutočnosti za rok 2018 vo výške 170,- € (slovom jednosto sedemdesiat eur) za druh
vykonávanej činnosti:
- skladovanie maštalhého hnoja' druh skladovanej látĘ - hydinový trus, množstvo skladovanej látky

15ŻŻ,35 t po dobu 9Ż dni, vel'kosť manipulačnej plochy 24II,5 m2.

Určený poplatok je prevádzkovatel' povinný zap|atiť podľa Všeobecne zźryäzného nariadenia obce
Miloslavov č,. 1'lŻ0I9 o poplatkoch za znęčisťovanie ovzdušia. Poplatok je splatný do 15 dní od
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Určený poplatok sa platí na bankový účet obce
Miloslavov, bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s', IBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 600I,
do poznámky uviesť účel platby.

Odôvodnenie :

Dřn Żl.02.Ż0I9 bolo obci Miloslavov doručené oznámenie prevádzkovateľa AGRO MALINovo,
a.s., Tomášovská 22, 900 45 Malinovo o údajoch potrebných pre určenie výšky ročného poplatku
podl'a skutočnosti uplynulého roku 20l8.
Dňom doručenia oznámęnia bo|o začaté konanie vo veci určenia poplatku za znęěisťovanie ovzdušia
malým zdrojom znečistenia. Začatie konania bolo oznámęné účastníkom konania a oznámením
verejnou vyhláškou č. j. ŻP-4609l2676l20I9/P| zo dňa 18.0ó.2019, vyvesené na úradnej tabuli dňa
19 .06.Ż0|9 po dobu 15 dní. V územnom konaní neboli vznesęné źiadnę námietky ani pripomienky
účastníkov konania.
Pri určení poplatku sa postupovalo v súlade so Všeobecne zaväzrlým nariadením obce Miloslavov
VZN č. Ilz0I9 o poplatkoch za zrečistbvanie ovzdušia.
Na áklade uvedeného obec Miloslavov rozhodla o výške poplatku tak' ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie :

Podľa $ 53 a nasl. zákona č. 7l/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni nęskorších
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanię (riadny opravný prostriedok)' a to v
lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad Miloslavov č. 181' 900 42 Miloslavov.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskumatelhé správnym súđom podľa
ustanovęní Správneho súdneho poriadku (zákon ě' 16ŻlŻ015 Z.z.).
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Veľejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa v zmysle ustanovenia $ 26 zakona č,.7I/1967 Zb. o spravnom konaní v zneni
neskorších predpisov doručuje všetkým známym a neznétmym účastníkom konania verejnou
vyhláškou avyvesí sa po dobu 15 dní na uradnej tabuli obce Miloslavov a súčasne sa zverejní na jej

webovom síďe. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozhodnutie bolo vyvesené dĺĺa :

obec Míloslavov
Miloslavov 181 @90042Miloslavov

44.+-2p4q Roźlodnutie bolo zvesené dňa

lčo: oo 304 948 DlČ: 2020662í

Pečiatka, podpis

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania :

AGRO MALINovo, a.s.' Tomášovská 22,900 45 Malinovo
Doľučí sa veľejnou vyhláškou:
Znźtmym aj neznámym právnickým aĘzickým osobám - všetkým účastníkom poďa $ 26 zakona č.
7I/196'7 Zb. o spravnom konaní v znenineskorších predpisov (správny poriadok)
Na vedomie:
Obec Miloslavov

Co.: spis
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