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Poprad 12. februára 2019

ROZHODNUTIE

Mesto Poprad, ako príslušný orgán ochrany ovzdušia podľa § 1 ods. 2 zákona č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov
a § 2 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") a podľa Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Poprad č. 6/2010 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia
ovzdušia (ďalej len „VZN") na konanie o určení poplatku za znečisťovanie ovzdušia vydáva
rozhodnutie podľa § 6 ods. 6 zákona a
u r č u j e
podľa § 3 ods. 2 zákona a podľa sadzobníka VZN Mesta Poprad prevádzkovateľovi
Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad, IČO:37 781 171
ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia podľa skutočnosti v predchádzajúcom roku 2018
vo výške 72 € za nasledovné malé zdroje znečisťovania ovzdušia prevádzkované v meste
Poprad:
Kotolňa na zemný plyn (II. zóna, 39 €)
Kotolňa na zemný plyn (II. zóna, 33 €)

Vajanského 72/4
Sobotské námestie 1773/33

Poprad,
Poprad.

Určený ročný poplatok je prevádzkovateľ povinný platiť podľa sadzobníka VZN. Poplatok je
splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výške poplatku. Určený
ročný poplatok sa platí na bankový účet Mesta Poprad, bankové spojenie: Všeobecná úverová
banka, a. s., IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562, variabilný symbol 33.
Odôvodnenie
Dňa 31.01.2019 bolo na Mesto Poprad doručené oznámenie prevádzkovateľa Podtatranské
múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad o údajoch potrebných pre určenie výšky
ročného poplatku podľa skutočnosti uplynulého roku 2018. Konajúci správny orgán ochrany
ovzdušia dané oznámenie preskúmal a zistil, že údaje uvedené v oznámení spĺňajú náležitosti
ustanovené v § 6 ods. 4 zákona. Prevádzkovateľ uviedol potrebné údaje za prevádzkované
malé zdroje v danom meste v roku 2018. Pri určení poplatku sa postupovalo v súlade so VZN
Mesta Poprad. Výška poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa skutočnosti v roku
2018 z týchto zdrojov sa určila podľa sadzobníka poplatkov VZN Mesta Poprad:

i.s.aoiq

kotolne na zemný plyn - spotreba 17 508 m 3 , 12 7074 m 3 , poplatok 72 €, na území mesta
Poprad. Na samostatné zariadenia s jednotlivými tepelnými príkonmi nižšími ako
300 kW a so samostatnými odvodmi spalín sa preukazovanie dodržania emisných limitov
oprávneným diskontinuálnym meraním nevzťahuje.
Na základe uvedeného Mesto Poprad rozhodlo o výške poplatku tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia podaním na Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3,
058 42 Poprad. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Ing. Kristína Horáková
vedúca odboru výstavby
na základe poverenia primátora mesta

Doručí sa
Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad

