
OBEC MILOSLAVOV
9A0 42 Miloslavov 181

J -5495/Ż62l lŻ0I9lP| V Miloslavove 10.07.2019

ROZHODNUTIE

obec Miloslavov' ako príslušný orgán ochĺany ovzdušia podl'a $2 ods. 2 zźlkona č). 40lll998
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušiav zneni neskorších predpisov, podl'a $l ods. 2 zákonač,.
5Ż5/Ż003 Z' z. o štatnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých
zákonov' podľa Všeobecne zźxäzného nariadenia č,. vŻ0I9 o pop1atkoch za znečistbvanie ovzdušia,
prevádzkovatel'ovi malého zdroja mečisťovarria ovzdušia Zeleznice Slovenskej ľepubliky
Bľatislava, oblastná správa majetku Tľnavao Bľatislavská6ĺE,9I7 02 Trnava

uľčuje poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia

podľa skutočnosti zatok 20l8 vo výške 100'- € (slovom jednosto eur) za druh vykonávanej činnosti:
umięstnenie zdroja - Miloslavov 61, kategóna zđroja - tuhé palivo (hnedé uhlie), druh zdroja _ kachle
2 ks, šporák 1 ks' spotrebované množstvo - Ż,00 t/rok.

Určený poplatok je prevádzkovateľ povinný zaplatiť podľa Všeobecne závämého nariadenia obce
Miloslavov č,. 1/2019 o poplatkoch za zręčisťovanie ovzdušia. Poplatok je splatný do 15 dní od
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Určený poplatok sa platí na bankový účet obce
Miloslavov, bankové spojenie: Pľima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 600I,
do poznámky uviesť účel platby.

odôvodnenie :

Dňa l4.OŻ.2019 bolo obci Miloslavov doručené oznámenie prevádzkovatel'a Żelęmice Slovenskej
republiky Bratislava. oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 9I7 02 Trnava o údajoch
potrebných pre určenie vyšky ročného poplatku podľa skutočnosti uplynulého roku 2018.
Dňom doručenia oznamęniabolo zaěaté konanie vo veci uľčenia poplatku za zneěisťovanie ovzdušia
malým zdrojom znečistenia. Zač,atie konania bolo oznámené účastníkom konania a omámením
verejnou vyhláškou č). j. ŻP-464712627lz\lglPl zo dňa l8.06.20l9. vyvesené na úradnej tabuli dňa
19.06.Ż019 po dobu 15 dní. V úzęmnom konaní neboli vznesené źiadne námietky ani pripomienky
účastníkov konania.
Pri určení poplatku Sa postupovalo v súlade so Všęobecnę záväzným nariadením obce Miloslavov
VZN č. Il20L9 o poplatkoch za nlęčisťovanie ovzdušia.
Na zaklade uvędeného obec Miloslavov rozhodla o výške poplatku tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podl'a $ 53 a nasl. zákonač,.7|11967 Zb. o správnom konaní (sprárłly poriadok) v zneni neskorších
predpisov' proti tomuto rozhodnutiu možno podat' odvolanie (riadny opravný prostńedok), a to v
lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - obecný úrad Miloslavov č' 181, 900 42 Miloslavov.
Rozhodnutieje po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa
ustanovení Sprárłleho súdneho poriadku (zźłkon č:' 162lŻ015 Z'z,).
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Veľejná vyhláška

Toto rozhodnutię sa v zmysle ustanovenia $ 26 ztkona č,.7I/196'| Zb. o spńvnom konaní v zneni
neskorších predpisov doručuje všetkym_ známym a nezntmym úěastríkom konania veĘnou
vyhlaškou a vyvesí sa po dobu 15 dní na úradnej tabuli obcę Miloslavov a súčasne sa zverejní na jej

webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozhodnutie bolo vyvesené aĺa: 44.ł. l.oą1 Rozhodnutie bolo zvesené dňa

Obec Miloslavov
Miloslavov 181 @

90042Miloslavov
lčo: oo 3o4 948 Dll:2020662182

Pečiatka, podpis

Rozhodnutĺe sa doručí účastníkom konania :

Żę!ęznlcę Slovenskej republiky Bľatislava, obtashá správa majetku Tmava, Bratislavská 6[E,9I7 02

Trnava
Doručí sa verejnou vyhláškou:
Znělmym aj neznámym právnick;iłn a fyzick1ýłn osobám - všetk;im účastríkom poď'a $ 26 zźl<ona č.

7l/1967 Zb. o spravnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)
Na vedomie:
Obec Miloslavov

Co.: spis
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