
OBEC MTLOSLAVOV
90a 42 Miloslavov 181

C.j' zP -896ŻlŻ627 /2019 lPl. V Miloslavove 02.12.2019

VEC :

Chyba spoěíva v nespľávnom uvedení obchodného mena a sídla prevádzkovateľa a poplatníka
malého zdroja zrečistenia. Nesprávne bolo uvedené: Żęlenlice Slovenskej republiky Bratislavą
oblastná správa majetku Tmavą Bľatislavská 6[E,9I7 0ŻTmava.
V súlade s obchodným registrom je obchodné męno' adresa a lČo prevádzkovateľa a poplatníka:
Zeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8,813 61 Bľatislava, ICo: 31 364 501

opravu v písomnom vyhotovení roźrodnutia vykonala obęc Miloslavov v súlade s $ 47 ods.6 zákona
č,.7111967 Zb. o správnom konaní v zręní neskoľších predpisov. Táto oprava je neoddelitelhou
súčastbu rozlrodnutia o určení poplatku za meěisťovanie ovzdušia malým zdrojom mečistenia čj.
Żp-sągsĺzez7lz}lg/Pl zo dňa IO.07 '2019' pľávoplatné 29.7.ŻOI9 a doručuje sa všethfon účastníkom
konania veĘnou vyhlaškou. Dátum nadobudnutia pravoplatnosti zostáva neznenený, rozhodnutie je
po oprave zĘmej chyby v nasledovnom znení, pričom ostatný obsah rozhodnutia zostal nezmenený:

ROZHODNUTIE

obec Miloslavov, ako pľíslušný organ ochrany ovzdušiapodľa $2 ods. 2 zćkona č. 40l/l998
Z.z. o poplatkoch za meěisťovanie ovzdušia v zrení neskorších predpisov, podľa $ l ods. 2 ztkona č,.

5Ż512003 Z. z. o štatnej správe staľostlivosti o životné pľostredie a o änene a doplnení niektoých
zákonov, podl'a Všeobecne ztxänlého nariadenia č,. I/20I9 o poęlatkoch za zneěisťovanie ovzdušia,
prevádzkovatel'ovi malého zdĄa- arečistbvania ovzdušia Ze|eznice Slovenskej republiky,
Klemensova 8,813 61 Bratislava,ICO: 31 364 501

uľčuje poplatok za znečist'ovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia

podľa skutočnosti zarok 2018 vo qýške 100,- € (slovom jednosto ev'1 za druh vykonávanej činnosti:
umiestnenie zdroja_ Miloslavov 61, kategóia zdroja_ tuhé palivo (hnedé uhlie)' druh zdĄa _ kachle
2 ks, šporák 1 ks, spotrebované množstvo _ Ż,00 tlrok.

Určený poplatok je prevadzkovatęľ povinný zap|atiť podľa Všeobecne zźxěiného naĺiadenia obce
Miloslavov č). I/20l9 o poplatkoch za nleěisťovanie ovzdušia. Poplatok je splatný do 15 đní od
nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia. Uľčený poplatok sa platí na bankoý účęt obce
Miloslavov, bankové spojenie: Pľima banka Slovensko, a.s', IBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 600|,
do pozrámky uviesť účel platby.

odôvodnenie

Dřla I4.O2.Ż019 bolo obci Miloslavov doručené oanáľnenie prevadzkovateľa Želęmice Slovenskej
republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislavą ICo: 31 364 50l o údajoch potrebných pre určenie vyšky
ročného poplatku podľa skutočnosti uplynulého roku 20l8'
Dňom doručenia oznáľnenia bolo začaté konanię vo veci určenia poplatku za zrrečistbvanie ovzdušia
malým zdľojom zrečistenia. Začatie konania bolo ozrámené účastníkom konania a ozráľnením
veĘnou vyhlĺĺškou č,. j. ŻP-4647ĺ2627lzolglPl zo dňa 18.06.2019, vyvesené na úradnej tabuli dňa
19.06.2019 po dobu 15 dní. V územnom konaní neboli vanesené źiadnę námietky ani pripomienky
účastníkov konania.

opľava zrejmej nespľávnosti podl'a $ 47 ods.6 zźlkonĺ č..7111967 Zb. o spľávnom konaní
v znení neskoľších pľedpisov, v písomnom vyhotovení ľozh.odnutia o uľčení poplatku za
znečisťovanie ovzdušia malým zdľojom znečistenia č.i. ZP-5495I2627ĺ2nBlPl zo dňa
Io.07 .20t9, právoplatn é 29 .7 .Żo19
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Pń určení poplatku sa postupovalo v súlade so Všeobecne závänlým nariadením obce Miloslavov
vZN č. I/Ż0I9 o poplatkoch za zneěisťovanie ovzdušia.
Na zaklade uvedeného obec Miloslavov rozhodla o qýške poplatku tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie :

Podl'a $ 53 a nasl. zákona č,. 7111967 Zb. o sprävnom konaní (správny poriadok) v zrení neskoľších
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu możlo podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v
lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia'
odvolanie sa podáva natunajšiu obec - obecný úrad Miloslavov č. l81, 900 42 Miloslavov.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmatelhé správnym súdom podľa
ustanovení Spľávneho súdneho poriadku (zákon č:.162/2015 Z.z.)

Milan Baďanský
staľosta obce

Veľejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa v zrnysle ustanovenia $ Ż6 zźú<oĺa č,.7I/1967 Zb. o spľávnom konaní v zrení
neskoľších predpisov doručuje všetkým zrámym a neznámym účastníkom konania veĘnou
vyhlaškou a vyvesí sa po dobu 15 dní na úľadnej tabuli obce Miloslavov a súčasne sa zveĘní na jej
webovom sídle' Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozlrodnutie bolo vyvesené dřra:6- |l,Ąon
Obec Miloslavov

Miloslavov 181 @90042Miloslavov
lČo: oo 3o4 948 ĐlČ:2020662182

Roáodnutię bolo zvesené dňa

Pečiatką podpis Pečiatka, podpis

Rozhodnutie sa doručí účastnĺkom konania :

Żę|emice Slovenskej republiky, Klęmensova 8, 813 61 Bratislavą IČo: 31 364 50l
Doľučí sa veľejnou vyhláškou:
Známym aj nezrárnym právnickým aĘzickým osobáľn - všetkým účastníkom podľa $ 26 zakona č.
7111967 Zb. o sprźlvnom konaní v mení neskorších pľedpisov (správny poľiadok)
Na vedomie:
Obec Miloslavov

Ż

Co.: spis


