
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Podkylava, na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 

Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 2 ods. 2, § 6 ods. 5 a § 7 ods. 2 zákon č. 

401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, dopĺňa a 

mení všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“) o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

malými zdrojmi znečisťovania na území obce Podkylava. 
 

- Mení sa príloha č. 2, k VZN č. 1/2020, časť 3.3.  (Sadzobník poplatkov za malé zdroje 

znečisťovania ovzdušia).  

3.3. Technológie na spracovanie poľnohospodárskych a potravinárskych produktov  

Technologické vybavenie so spotrebou základných surovín  (t/rok)                                            Poplatok (€)                                                                                              

sušiareň  

Do  10 t/rok                                                                                                                                              5,00 

nad 10  t/rok                                                                                                                                             10,00 

Iné technologické zariadenie                                                                                                             

Do  10 t/h                                                                                                                                                 5,00 

nad  10 t/h                                                                                                                                               10,00 
 

- Mení sa príloha č. 1 k VZN č. 1/2020, časť II, odsek B (údaje o MZZO). 

B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie  

veľkých a stredných zdrojov (napr. sušiareň, výroba potravinárskych výrobkov a pod.) uvádza :  
Kapacita výroby (t/rok): .................................................................................................... ......  

Spotreba základných surovín (t/rok): ......................  z toho:  

 Sušiareň  .............. t/rok 

 Výroba potravinárskych výrobkov ..................... t/rok 

 Iné (pivovar a pod.-uviesť druh prevádzky) ..................................   spotreba ................. t/rok  

 
 

- Dopĺňa sa bod 2, článok 6 (účinnosť). 
 

2. Dodatok č.1, k VZN č. 1/2020 bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Podkylava dňa ................ 

uznesením č......../2020. 

 

 

 

          Ing. Ján Morihladko 

                 starosta obce Podkylava 

 

 

Dodatok č.1 vyvesený na úradnej tabuli v obci Podkylava dňa: 30.07.2020 

Dodatok č.1 zverejnený na internetovej stránke obce Podkylava dňa: 30.07.2020 

Dodatok č.1 zvesený z úradnej tabule v obci Podkylava dňa: 16.08.2020 

Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňa:16.8.2020  

Obce Podkylava o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi znečisťovania na území obce Podkylava 


