Príloha č. 2
Sadzobník poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia
 Palivovo energetický priemysel
Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným
menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.






Zariadenia na spaľovanie zemného plynu
Spotreba zemného plynu (m3/rok)
do 9 999
od 10 000 do 19 999
od 20 000 do 29 999
od 30 000 do 39 999
od 40 000 do 49 999
od 50 000 do 59 999
nad 60 000
Ostatné spaľovacie zariadenia
Spotreba paliva (t/rok)
Hnedé uhlie
Čierne uhlie, koks
Drevo, drevené pelety, biomasa
Vykurovací olej
Nafta

Poplatok (€)
5,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00

Poplatok (€/tonu)
10,00
7,00
5,00
8,00
5,00

Stacionárne piestové spaľovacie motory so súhrnným tepelným príkonom do 0,30
MW.
počet hodín prevádzky
Výkon motora (MW)
Poplatok (€)
do 0,199
do 0,20

nad 20 hod/rok
nad 30 hod/rok

5,00
7,00

 Výroba nekovových minerálnych produktov:
Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou
výrobnou kapacitou do 10 m3/h
Poplatok (€)
Priemyselná výroba betónu, malty alebo
iných stavebných materiálov s proj.
kapacitou v m3/h<10
do 4,99
10,00
Od 5,00 do 10,00
15,00
Nakladanie s odpadmi
Kompostárne s kapacitou do 0,75 t spracovaného kompostu za hodinu
Kompostárne s kapacitou spracovaného
Poplatok
kompostu (t/hod)
(€)
paušálny poplatok
15,00

 Ostatný priemysel a zariadenia
Povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla <0,5 t/rok
Autoopravárenstvo - prestriekavanie
Poplatok (€)
osobných áut
paušálny poplatok

20,00

Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických
rozpúšťadiel< 0,6 t/rok
Plasty, guma, sklo, film, textílie, fólie,
Poplatok
papier, kovy, navíjacie drôty, pásové a
(€)
zvitkové materiály
paušálny poplatok
20,00
Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov
vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami okrem označených
ako R45, R46, R49,R60, R61, R40, R68 s projektovanou spotrebou < 0,6t/rok
Odmasťovanie a čistenie
Poplatok (€)
paušálny poplatok
20,00
Nanášanie lepidiel – lepenie ostatných materiálov okrem dreva, výrobkov z dreva a
aglomerovaných materiálov, kože a výroby obuvi s projektovanou spotrebou
organických rozpúšťadiel < 0,6 t/rok
Nanášanie lepidiel
Poplatok (€)
paušálny poplatok
20,00
Priemyselné spracovanie dreva projektované na kapacitu do 50,00 m3/deň
spracovaného dreva
Spracovanie dreva s projektovanou kapacitou
Poplatok (€)
(m3/deň)
do 4,99
15,00
od 5,00 do 9,99
20,00
od 10,00 do 29,99
60,00
od 30,00 do 50,00
100,00
Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest :
a/ do 500 miest pre ošípané s hmotnosťou nad 30 kg
b/ do 100 miest pre prasnice
c/ do 5000 miest re hydinu
d/ do 200 miest pre hovädzí dobytok
Chov hospodárskych zvierat /percento
naplnenia projektovej kapacity/
do 49,99 %
od 50,00 % do 100,00 %

Poplatok (€)
30,00
60,00

Poplatky za plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať
znečistenie ovzdušia
Výmera plochy (m2)
Poplatok za skládku
Poplatok za skládku palív,
odpadov (napr. stavebný
surovín, produktov a pod.
odpad, suť)
do 100
30,00
15,00
nad 100
40,00
20,00
nad 200
50,00
25,00
nad 500
100,00
50,00
Poplatok sa ustanovuje za určenú jednotku ( t, m3 ...), za celú jednotku sa počíta aj začatá
nasledujúca jednotka
Ostatné malé zdroje, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa vyššie uvedeného
sadzobníka poplatkov, výška poplatku sa určí individuálne podľa druhu danej technológie
a vplyvu na znečisťovanie ovzdušia sumou do 663,87 € pre každý zdroj na kalendárny
rok.

