Podatel'ňa Msú
Od:
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Kópia:
Predmet:

Milos Majko

)i1

ll. apríla 2018 10:24
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podatelna@sered.sk; seredonline; Milos Majko
Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z.

V sulade so zakonom 211/2000 Z.z. ziadam o zverejnenie nasledovny ch informacii:

l. ake konkretne rokovania, s kym konkretne (mena osob, nazvy firiem a institucii) a kedy (datum a miesto
rokovania) boli vedením mesta (primator, prednosta) ci inym pracovníko m mesta vykonane vo veci skladky
luzenca (odpadu po vyrobe byvaleho s.p. NHS) vykonane za mesto Sered od roku 2010 do dnesneho dna.
2. ziadam zverejnit zapisy z rokovani, nahravky a pod.
3. ziadam zverejnit vsetku koresponde nciu tykajucu sa komunikac ie Mesta Sered a jeho zastupcov
(uradnikov) vo veci sklady odpadu luzenca
4. ziadam zverejnit nazov vlastníka skladky, ktory je vedeny na MsU, resp. Ms U znamy
Informacie ziadam zverejnit v zakonom stanovenei lehote elektronick ou formou a to zaslaním
pozadovany ch materialov na e-mail:
Dakujem.
Milos Maiko
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Predmet: Žiadosť v súlade so zákonom č. 211/200 z. z. - odpoveď
Odpoveď:
1. Aké konkrétne rokovania, s kým konkrétne (mená osôb, názvy firiem a inštitúcii) a kedy
(dátum a miesto rokovania) boli vedením mesta (primátor, prednosta) či iným pracovníkom
mesta vykonané vo veci skládky luženca (odpadu po výrobe bývalého s. p. NHS) vykonané za
mesto Sereď od roku 2010 do dnešného dňa.
25.1.2011
Rokovanie medzi zástupcami firmy Ferrora resources a.s. a primátorom mesta Sereď Ing. Martinom
Tomčányim a starostom obce Dolná Streda na MsÚ Sereď
Prítomní:
Ing. Horečný (konateľ Ferrora Resources),
Ing. Martin Tomčányi (primátor mesta Sereď)
Mgr. Ľuboš Šúry (starosta obce Dolná Streda)
Ján Pisár
Ing. Ladislav Dubjel
14.9.2011
Stretnutie zástupcov VÚPC a.s./SDVÚ Bratislava
Prítomní:
Ing. Alois Vojta (výskumný pracovník Research Associate)
Ing. Peter Rigáň (director)
Ing. Vladimír Praznovský (vedúci oddelenia rozdvoja mesta MsÚ Sereď)
Bc. Ľubomír Veselický (zástupca primátora mesta Sereď)
14.9.2011
Pracovné rokovanie medzi zástupcami firmy Ferrora resources a.s. – majiteľom skládky a primátom
mesta Sereď Ing. Martinom Tomčányim na MsÚ Sereď
Prítomní:
Ing. Tibor Bílý (člen predstavenstva Ferrora Resources),
Ing. Martin Tomčányi (primátor mesta Sereď)
24.1.2012
Pracovné rokovanie so zástupcami spoločnosti Ferrora Resources na MsÚ Sereď
Prítomní:
Ing. Tibor Bílý (člen predstavenstva Ferrora Resources)
p. Ján Pisár (zamestnanec Ferrora Resources)
Ing. Martin Tomčányi (primátor mesta Sereď)
4.5.2016
Pracovné rokovanie vo veci riešenia problematiky lúženca na MsÚ Sereď
Prítomní:
Ing. Erik Rakický (Ferrora resources a.s.)
Ing. Vladimír Blažíček (Ferrora resources a.s.)
Ing. Peter Horečný (Ferrora resources a.s.)
Ing. Martin Tomčányi (primátor mesta Sereď)
Mgr. Ľuboš Šúry (starosta obce Dolná Streda)

2. Žiadam zverejniť zápisy z rokovaní, nahrávky a pod.
V prílohách sú zverejnené zápisy z rokovaní a dva e-maily zo dňa 4.6.2007 a 11.8.2011. Nahrávky zo
stretnutí neboli vyhotovované.
3. Žiadam zverejniť všetku korešpondenciu týkajúcu sa komunikácie Mesta Sereď a jeho
zástupcov (úradníkov) vo veci skládky odpadu luženca. (v prílohách)
Oznámenie údajov a Rozhodnutie o poplatku za MZZO na r. 2010
Oznámenie údajov a Rozhodnutie o poplatku za MZZO na r. 2011
Oznámenie údajov a Rozhodnutie o poplatku za MZZO na r. 2012
Oznámenie údajov a Rozhodnutie o poplatku za MZZO na r. 2013
Oznámenie údajov a Rozhodnutie o poplatku za MZZO na r. 2014
Oznámenie údajov a Rozhodnutie o poplatku za MZZO na r. 2015
Oznámenie údajov a Rozhodnutie o poplatku za MZZO na r. 2016
Oznámenie údajov a Rozhodnutie o poplatku za MZZO na r. 2017
Oznámenie údajov a Rozhodnutie o poplatku za MZZO na r. 2018
4. Žiadam zverejniť názov vlastníka skládky, ktorý je vedený na MsÚ, resp. MsÚ známy.
Vlastníkom skládky je:
Privéefina s.r.o., Mudroňova 26, 811 03 Bratislava
Konateľom: Ing. Peter Horečný, Zvončeková 6706/41, 831 06 Bratislava

Záznam
z rokovania zo dňa 14.9. 2011 konaného medzi zástupcami firmy Ferrara
resources a.s.- majiteľ skládky a primátorom mesta Sereď Ing. Tomčányim
Primátor poukázal na problémy prasenia a prašnosti, negatívneho vplyvu na životné
prostredie a všeobecne známe skutočnosti (odovzdané DVD oprášení skládky). Po prvom
rokovaní dňa 25. l. 2011 až do dnešného dňa k rokovaniu neprišlo tak, ako to bolo
dohodnuté z dôvodu nedostavenia sa na dohodnuté rokovanie. Bolo by vhodné , aby sa
termín pevne dodržal, keď sa obe strany dohodnú. Je nutné túto záležitosť riešiť v záujme
občanov
mesta Sereď i okolitých obcí, čo najskôr. Je tu možnosť zavážania skládky
odpadovou zeminou z Cukrovaru , čím by sa tiež problém čiastočne riešil.
Neriešenie tohto problému má dlhodobo negatívny vplyv na potencionálnych investorov
v terajšom i pripravovanom priemyselnom parku nehovoriac o čistote , vplyvu na životné
prostredie a zdravie občanov.
Zástupca firmy p. Tibor Bílý oboznámil primátora s pripravovanými alternatívami
riešenia , s ktorými oboznámi zástupcu mesta Sereď do 28.1 O. 2011.
Zástupcovia oboch strán sa dohodli na spoločnom stretnutí, ktoré sa
2011 a budú prezentované spoločné kroky pri riešení tohto problému.

Prítomní:

Ing. Tibor Bílý , člen predstavenstva Ferrora resources
Ing. Martin

Tomčányi ,

primátor mesta

Sereď

uskutoční

do l O. ll.

Záznam
zo stretnutia zástupcov VÚPC a.s./SDVÚ zo dňa 14.9.2011
Prítomní: Ing, Alois V oj ta - výskumný pracovník Research Associate
Ing. Peter Rigáň - Director
Ing. Vladimír Praznovský, vedúci odd. rozvoja mesta MsÚ Sereď
Bc. Ľubomír Veselický, zástupca primátora mesta Sereď

Predmetom rokovania bola ponuka zástupcov Výskumného ústavu
papiera a celulózy a.s. úseku Slovenského drevárskeho výskumného ústavu
Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava na zlepšenie životného prostredia mesta
Sereď v najzaťaženejších lokalitách formou - využitia výzvy Ministerstva
pôdohospodárstva na riešenie zaťažených území dekontamináciou výsadbou
vhodných drevín a ich následného spracovania.
Pracovníci mesta Sereď definovali tieto územia. Skládka luženca pn
bývalej NHS a rekultivácia skládky TKO Šintava.
K otázke finančnej spoluúčasti mesta sa Výskumného ústavu papiera
a celulózy a.s. úseku Slovenského drevárskeho výskumného ústavu Lamačská
cesta 3, 841 04 Bratislava vyjadrili tak, že v prípade realizácie projektu nie je
požadovaná spoluúčasť mesta Sereď.
Pracovníci mesta vítajú ponuku zástupcov VÚPC a.s./SDVÚ Bratislava
a túto ponuku spolupráce potvrdia do 16.9.20 ll písomným podporným
stanoviskom mesta.

·········~;; ·············

Ing, J;iJOi ~ Vojta

Ing.

l

Vladimí~~ý

i~~·-·p~~~;rú~lr
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Záznam
z rokovania zo dňa 25 .l. 20 ll konaného medzi zástupcami firmy F errora
resources a. s a primátorom mesta Sereď Ing. Tomčányim
a starostom obec Dolná Streda

Prítomní sa dohodli na spoločnom postupe a spolupráci v oblasti nesenia prašnosti
a využitia skládky luženca po bývalej Niklovej huti. Na ďalšom stretnutí po 15.2. 2011 sa
načrtnú možnosti čerpania mimorozpočtových zdrojov na riešenie
tohto problému. Obe
strany pripravia svoje predstavy a možnosti.

Prítomní:

Ing.

Horečný

, konateľ Ferrara _resources a. s

Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta

Sereď

Mgr. Ľuboš Šúry, starosta obce Dolná Streda
p. Ján Pisár
Ing. Ladislav Dubjel

V Seredi,

dňa

25 .l. 20 ll

z rokovania so zástupcami

Záznam
Fenora Resources , konaného dií.a 24.1. 2012 na
Mestskom úrade v Seredi

spoločnosti

Problém je všeobecne známy a primátor opätovne upozornil a požiadal zástupcu firmy
o pravidelné stretnutia a hľadanie možností riešenia prašnosti skládky luženca - mesto
bude nápomocné.
Ing. Bílý - predstavil zástupcu firmy Strecha Holding Ing. Gejmovského s tým , že zač ín ajú
materiálu , ktorým by bolo možné skl ádku
prebiehať skúšky a testovanie špeciálneho
zafixovať. Akonáhle príde ku skúškam priamo na skl ádke a vo v äčšo m rozsahu, budú
zástupcovia mesta a poslanci MsZ informovaní a pri

Ing. Tibor Bílý,

člen

predstavenstva Ferrara Re ·ourcc

Ján Pisár, zamestnanec Ferrara Resources
Ing. Martin

Tomčányi,

primátor mesta

Sereď

Príloha:
- Ponuka možnosti fixácie prachu postupom PolvoSti

Ferrara resou rces
Záznam
z pracovného rokovania . konaného dňa 4.5. 2016

vo veci riešenia problematiky lúženca

Prítomní:
Ing. Erik Rakický, Ferrara resources a.s.
Blažíček,

Ing. Vladimír
Ing. Peter

Horečný,

Ferrara resources a.s.

Ferrara resources a.s.

Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta

Sereď

Mgr. Ľuboš Šúry, starosta obce Dolná Streda
Primátor mesta Sereď
so

skládkou

Ing. Tomčányi a starosta Dolnej Stredy Mgr. Šúry vyjadrili nespokojnosť

Fe-koncentrátu , ktorý

podľa

zmluvy o predaji

medzi už dnes neexistujúcimi

právnickymi osobami zo dňa 10.11. 1993 mal byť odstránený do 20-tich rokov . Je dva roky po
termíne a vodohospodárske dielo /odkalisko/ so zásobou Fe-koncentratu
existuje.
sa

Napriek dlhodobému

zabezpečenému

v našom meste

stále

odberu a odvozom zo strany Ferrara resources a.s.

objem skladovaneho Fe-koncentrátu neznižuje požadovaným tempom ako by si predstavovali

zučastnené

strany,

spoločnosti

Ferrara resources a.s. o maximálne možné

preto

zástupcovia mesta Sereď a obce Dolná Streda žiadajú
zamedzenie

(prášenie) na životné prostredie a samotných občanov .
prediskutované jedno z možných riešení, a to

s prácami

Podľa

postupné doprekrývanie ešte nazakrytej

vyjadrenia primátora mesta

už v septembri

je

vplyvu

V súvislosti s týmto problémom bolo

koncentrátu na miestach, kde ešte neprebieha ťažba zeminou
cukrovary s.r.o.

predstaviteľov

negatívneho

časti

Fe-

aj z výrobného závodu Slovenské
začať

možné, po dohode s vedením,

tohto roku. To bolo so spoločnosťou Slovenské cukrovary s.r.o. a

primátorom mesta predrokované, z čoho vyplynulo, že ročne je možné použiť

cca 50- 60 tisíc

ton zeminy a odrezkov. To by napomohlo riešeniu horeuvedenej problematiky. Ferrara resources a.s.
uvítala možnoť pokračovania takejto spolupráce, ktorá už minulosti prebiehala.
Zástupcovia Ferrara resources a.s. potvrdili a opätovne informovali o fakte, že cca 90% plochy, kde
neprebieha ťažba, je už na vlastné náklady spoločnosti bez akejkoľvek finančnej resp. materiálovej
podpory z EU, Slovenskej republiky, resp. podpory komunálnej sféry, zakrytých a zatrávnených.
Zástupcovia

spoločnosti

Ferrara resources a.s.

sa vyjadrili , že odvoz Fe-koncentrátu

pokračuje

v rámci aktuálnych ekonomicko-hospodárskych možností v SR a EU a podľa dohodnutých zmlúv. Pre
riešenie

horeuvedenej situácie

plánujú

okrem súčasne prebiehajúcej činnosti,

výstavbu

prevádzky na materiálové bezodpa~ové zhodnotenie Fe-koncentrátu, k čomu už spoločnosť Ferrara
resources a.s. zakúpila pozemky v rámci priemyselného areálu bývalej Niklovej Huti . Navrhovaná
technológia by mohla bezodpadovo spracovávať cca 450.000 MT Fe-koncentrátu a zamestnávať cca

Ferrara resources a.s.
P.O.BOX 253, Bratislava 814 99
Sídlo/Head office: Mudroňova 26, SK- 811 03 Bratis lava
te l: + 421 2 40208900 fax : +421 31 7894240 e-ma il : office@ferrora .sk
IČO/Reg . No: 31404227 IČ DPHNAT No.: SK 2020837907

Fe rrara resources

.. .. .. .. ..

125 zamestnancov v nepretržitej prevádzke. V

súčasnej

dobe prebieha kompletizácia podkladov pre

podanie na enviromentálne posúdenie vplyvov na životné prostredie /ElA/.
Ing. Tomčányi a Mgr. Šúry, z pohľadu
výstavbu
ktoré

prevádzky

občanov

a zaťaženosti

daného územia,

povazuJU

za komplikovanú a zdÍhavú a navrhujú preto hľadať aj paralelné riešenia,

sú okamžite prístupné

a vykonateľné .

Navrhujú v čo najkratšom čase začať rokovania

s vedením spoločnosti Slovenské cukrovary s.r.o. s cieľom započať s odbermi

odpadovej zeminy

a odrezkov na dokrývanie neprekrytého Fe-koncentrátu, a tým zamedziť možnosti úletu /prašnosti/
Fe-koncentrátu.
Termín nasledujúceho stretnutia odporúča primátor mesta a starosta obce uskutočniť do konca
augusta 2016.

Ing. Martin Tomčányi

. Peter

Horečný

/

/

· ··· ·· ·· · ····· · · ·~· · ··· · · · · · · ··

Mgr. Ľuboš Šúry

Ferrora resources a.s.
P.O.BOX 253, Bratislava 814 99
Sídlo/Head office : M u droňova 26, SK- 811 03 Bratislava
tel: + 421 2 40208900 fax : +421 31 7894240 e-ma il : office@ferrora.sk
I ČO/Reg . No: 31404227 I Č DPHNAT No. : SK 2020837907

Prezenčná

listina
z rokovania , konaného dňa 4.5. 2016 na Mestskom úrade v Seredi skládka luženca

Ing.

Tomčányi,

primátor mesta

Mgr. Ľuboš Šúry, starosta obce
Ing. Peter Ho rečný , Ferrora services a.s.
Ing. Erik Rakický, Ferrora services a.s.
Ing. Vladimír

Blažíček,

Ferrora, services a.s.
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Mgr. Peter Rampašek - zástupca primátora mesta
Od:
Komu:
Odoslané:
Predmet:

"Felix Sekula"
~ -- _ __
<"mailto:primator''@sered.sk>; <viceprimator@sered.sk>; <kontrolor@sered.sk>;
<mu@sered.sk>; <asistent@petitpress.sk>; <opravy@sme.sk>
4. júna 2007 11 :30
www.sme.sk

Vážený pán primátor,
zo záujmom som si prečítal
SME:

skutočne

článok

v dnešnom internetovom vydaní denníka

neviem, ako mám skutočnosti uvedené v článku komentovať.

Takže uvediem fakty:
l. Dňa 30.11.2005 sme Vášho predchodcu vo funkcií primátora mesta
informovali, že máme vypracovanú a odskúšanú technológiu na spracovanie
haldy - výsledkom ktorej by bolo definitívne odstránenie haldy,
respektíve jej spracovanie do takej formy, že by (v krajnom prípade)
došlo k jej podstatnému zmenšeniu, pričom by halda neobsahovala žiadne
škodlivé komponenty - iba materiály úplne neaktívne ( použiteľné
napn1dad v stavebnom priemysle )
2. Podarilo sa nám nájsť dokonca aj investora, ktorý by bol ochotný
pustiť sa do tcĽ.to projektu- Siii.1iOZft!jme iba za podmienky, že by mu
súčastný majiteľ za prijateľnú cenu túto haldu odpredal.Prísľub bol v
tom zmysle, že by sa mesto Sereď stalo spoločníkom firmy, ktorá by
spracovala haldu.
3. Reči pánov z Ferroportu sú bludy. Technológia spracovania haldy je
vypracovaná na Technickej univerzite v Košiciach a žiaden švajčiarský
investor asi neexistuje. ( nehovoriac o tom, že žiaden seriózny
podnikateľ by sa nepustil do žiadného obchodu s pánmi z Ferroportu !!!!! !
4. Takže, základná podmienk a na odstránenie haldy je:
Odchod pánov z Ferroportu !!!!!!!!!
Ďalšie fakty:

5. Spodné vody v okolí mesta Sereď sú númoriadne zamorené ťažkými
kovmi. Mali by Ste nájsť nezávislého ( nepodplateného ) odborníka, resp.
laboratórium, ktoré by urobilo rozbor vzoriek spodnej vody.
6. O zamorení ovzdušia mesta Vy viete asi viacej ako my. Ale mali by
Ste dať urobiť aj rozbor pôd v okolí haldy - podľa všetkého sú tiež
mimoriadne zamorené.
Riešenie problému je teda vo Vašich rukách. Zalesnenie, respektíve
zatrávnenie haldy problém nerieši, pretože - aj keď by sa tým vyriešil
problém prašnosti, naďalej by dochádzalo k mimoriadnému zamorovaniu
podzemných vôd ťažkými kovmi, ktoré sú mimoriadne škodlivé pre zdravie
Pokiaľ

by sa páni z Ferroportu uspokojili so sumou cca 30 mil Sk, bol

ľudí.
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by investor ochotný prísť.
S pozdravom
doc.lng.František Molnár,CSc. doc.Ing

.Zsolt Szentirmai,CSc.
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Jarmila Kolláriková - sekretariát primátora
Od:
Komu:
Odoslané:
Predmet:

"Horecny, Peter" .
_ ~·
"Primátor mesta Sered"' <primator@sered .sk>
11. augusta 2011 0:02
RE: oznámenie

Dobry den pan primator,
dakujem za Vas predosly e-mail.
V predmetnej veci nasa spolocnost kona v sulade s rokovaniami s predstavitelmi MZP SR a pripravuje
zakladny podklad vcetne kreacie pracovnej skupiny s ucastou zastupcov MZP SR.
Nasledne ,ako bolo predrokovane na nasom spolocnom stretnuti Vam predstavíme relevantny zameraj s
aktualnymi vystupmi , kde sa pocita aj s ucastou mesta Sered a obce Dolna Streda.
Nakolko sa jedna o narocny projekt v sucinnosti s maximalnym vyuzitim zdrojov z fondou EU je tento pod
monitoringom MZP SR a akekolvek oficialne vystupy resp . vstupy su koordinovane s menovanou instituciou.
Na zaklade horeuvedeneho navrhujem realizovat neformalne stretnutie bez ucasti tretieh osob,kde si bude
mozne precizovat mozne postupy a vzajomnu spolupracu.
Nakolko som mimo SR viem sa s Vami kontaktovat chladne termínu stretnutia az po 15.08.2011 .
Dakujem za Vasu ochotu a pozornost
Ing .Peter Horecny
Cargofina a.s.
office BA:
Moyzesova 5
SK-811 05 Bratislava
tel: + 421 2 59208 300
fax:+ 421 2 59208 333
e-mail: peter. horecny@cargofina .sk
This is an e-mail from company Cargofina a.s . .It is confidential to the ordinary user of the e-mail address to
which it was addressed and may contain legal/y privileged information. No one else may read, print, store,
copy, forward or act in relíance on all or any of it or its attachments. lf you receive this e-mail in error, please
telephone us on +421 2 59208 300 and/or fax us on +421 2 59208 333 and/or e-mail us to
office@cargofina. sk . Thank you for your kind attention.
----~-----··--·----····----------·-·---·----

---·------·----- ----·-·-----·-·-----

From: Primátor mesta Sereď
Sent: st 10.8.2011 16:01
To: peter.horecny@cargofina.sk; marta.miklosikova@generalcargo.sk
Subject: oznámenie

Dobrý

deň ,

vzhl'adom k plánovanému vyhláseniu novej výzvy Ministerstvom životného prostredia SR v rámci

Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo , Operačný ciel' 4.4

Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania (august 2011 ), Vás chceme
o zaslani~ terrulnu st.rn_tnuti.!! na prerokovanie možností eliminácie negatívnych následkov na
zdravotný stav obyvatel'ov mesta Sereď a okolitých obcí . Na uvedenom stretnutí chceme spoločne s Vami a
enviromentálnou poradenskou spoločnosťou prerokovať všetky možnosti spolupráce na riešenie hore
uvedenej problematiky za pomoci príspevkov z európskych fondov prostredníctvom OP Životné prostredie .
požiadať

)
11.8.2011

l.
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Na rokovaní so zástupcami Slovenských cukrovarov bola predbežne dohodnutá možnosť prekrývať
skládku luženca s odpadovou zeminou , ktorá vzniká pri technickom procese výroby cukru. Realizácia je
možná okamžite.
Ďakujeme Vám za skorú odpoveď .

S úctou

Ing. Martin

Tomčányi

primátor mesta

Sereď

kontakt : 0905 601 174

11.8.2011

Oznámenie
údajov potrebných pre určenie výšky Pcp~~::::-=:-::-:-:--;--:------.
za znečist'ovanie ovzdušia na rok 2 10 MESTSKÝ (!RAD
2
SE R E Ď
lpodl'a skutočnosti roka 20091
Došlo: 2 5 -Pf- LOJU

CARGOFINA, a.s. Moyzesova 5, 811 05 Bratislava

-názov a sídlo prevádzkovateľa:

-meno

a tel. číslo zodpoved. pracovníka

- adresa, resp. miesto prevádzky zdroja
u stacionárnych zdrojov

prevádzka Sereď
Niklová ul. 4309

ďalej

spa/'ovacie zariadenie s tepelným výkonom väčším
ako 0,2 MW; 2 kotle PA V/GAS s 4212 výkon á 44,5 kw
!kúrime len s jedným kotlom!

- charakteristika a typ zdroja

-typ a množstvo spotrebovaného paliva

zemný plyn- 14.060 m3

-parametre spalbvaného paliva /obsah popolovfn a síry v pôvodnom palive/

O

doba prevádzky zdroja

celý rok

-maximálny tepelný výkon

98 kw

- spôsob vypúšťania
ovzdušia

znečisťujúcich

prirodzeným núteným

- druh a účinnosť inštalovaných
zariadeni na zdroji
u ostatných zdrojov

látok do
odťahom

cez vetrák

odlučovacích

ďalej

- druh prevádzkovanej činnosti

sklad surovín - Fe koncentrát /materiál chem.
zloženia, vid prfloha/- obchodná činnosť

- typ a rozloha skládky, resp. vel'kosť plochy,
na ktorej dochádza k úniku znečisť. látok do
ovzdušia

cca 30 ha

-druh a množstvo používaných surovín alebo
materiálov

expedícia Fe-koncentrátu 48394,4 tonlr.2009

D Maximálny ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia každým malým zdrojom je 20.000,- Sk,
pričom ročný poplatok prevádzkovate/'a malé zdroje na území mesta SEREĎ.

-2-

6 Poplatky, platené prevádzkovatel'om MZZO sú príjmom
(fJ Oznamovacia i poplatko vá povinnosť sa
ušl'achti/é palivá zemný plyn a drevo.

nevzťahuje

rozpočtu

obce.

na FO a PO, prevádzkujúce MZZO, spal'ujúce

fJ Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na MZZO
al ktorý prevádzkuje mesto SEREĎ
bi s tepelným výkonom do 50 kw, ktorý prevýdzkuje FO, ak sa takýto
zdroj pravidelne nepoužíva
na výkon podnikatel'skej činnosti.

Oznámenie vyhotovil

podpis
CARGOfina, a.,.
Moyzeso11a 5, 811 05 Bratisi;:M,
ICO: 35884193
~č !J~:·.: s.,2c1:· 22.~:2..,

/l_ .
Za

správnosť zodpovedá

. l·;
l

Predložené

dňa

25.01.2010

l

.. .

-~

M es to Se red '

Náme stie repub liky 1176 /1 O, 926 01 SEREĎ

19.2.20(10

ŽP 790/2010

RO ZH OD NU TIE , .
•
príslušný orgán ochrany ovzduši{ ! ~ :11 ·_'!
Mesto Sered', v zastúpení primátorom mesta Sered', ako
/
tkoch za znečisťovanie ovzdušia v znen\ '". , · ,~,:.
podľa § 6 ods. 6 zákona č. 40111998 Z. z. o popla
Z. z. o ochrane ovzdušia v platnom 'f~;;
neskorších predpisov, v súlade s§ 34 zákona č. 478/2002
za znečisťovanie ovzdušia malým
znení a VZN č. 112007 o ochrane ovzdušia a poplatkoch
platnom znení určuje
zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď v

POP LAT OK
na rok20 10
roku 2009)
7€
663,8
:
výške
vo
esiatsedem centov)
osemd
eur
ri
(slovom: šesťstošesťdesiatt
(podľa skutočnosti

prevádzkovateľovi

malého zdroja znečisťovania ovzdušia:
CAR GOFI NA, a. s., Moyz esova 5, 811 05 Brati slava

priloženou zloženkou, prípadne
Poplatok je splatný 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia
VÚB, a. s. Galanta pobočka Sereď ,
prevodom na účet mesta Sereď (č. ú. 22123-132/0200,
var. symbol: 229 005).
Odô vod nen ie
v súlade s § 3 ods. 2 zákona
Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja bol určený
ených
sťovanie ovzdu šia na základe údajov oznám
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneči
0 l O a podľa § 6 ods. 4 a 5 úmerne k množstvu
prevádzkovateľom malého zdroja zo dňa 25.1.2
k spotrebe palív a surovín, z ktorých
a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo
znečisťujúce látky vznikajú.
Poučenie

odo dňa doručenia na Obvodný úrad
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní
Mesta Sereď, oddelenia životného
životného prostredia v Galante a to prostredníctvom
-l
prostredia.
...~-:-.~
n

;;_"J .

• ';";>•'''

.<.·

~

v
Vybavuje: dd. ŽP, Ing.

Ľ

avrátilová

Telefón.: 031 l 89 2392, 789 2393, 789 2094
Fax: 031 /789 2447
e-mail: mu@se red.sk
web: www.se red.sk

·';.

l0

'f<S: .

ľ~fl

~

~

k

Vladimír Vran !:
primátor mesta

~~ ~i1/
l

~o~
.C:
,.'<':...o ._

Banka VUB, a.s.
Č.účtu: 22123132/0200
IČO : 00306169
DIČ: 2021000916

Príloha

č.

2

Oznámenie
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku
za znečisťovanie ovzdušia na rok 2011
(podľa skutočnosti roka 2010)
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia v meste Sereď oznamuje podľa § 6
ods. 4 zák. č. 40111998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a § 4 ods. 2 písm. a)
VZN č. 112007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania údaje
potrebné pre určenie výšky poplatku:

l) Všeobecné údaje
prevádzkovateľ

zdroja :Ferrora resources, a.s.
adresa prevádzkovateľa (fyzická, právnická osoba,
26, 811 03 Bratislava, 02/59208300
IČO prevádzkovateľa zdroja 31 404 227
adresa umiestnenia zdroja: Sereď, Niklová ul. 4309

č.

Telefónu)

Mudroňova

2) ÚdaJe o MZZO
a) pri

stacionárnych zariadeniach s tepelným príkonom nižším ako 0.3 MW
uvádza:
typ a počet kotlov PAVIGAS 2 ks
príkon kotlov
á 44,5 kW
druh roštu
druh paliva
zemný plyn
'·
spotreba paliva (t, m 3 ) za uplynulý kalendárny rok cca 1.3500 kWh

prevádzkovateľ

b) pri technologických zariadeniach a iných zariadeniach a činnostiach, ktoré nespadajú
do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, prevádzkovateľ uvádza:
druh výroby (činnosti) sklad surovín- Fe koncentrát
druh paliva alebo druh a množstvo použitej látky, ktorá znečisťuje ovzdušie
c) pri skládkach palív. surovín, produktov a odpadov, ktoré znečisťujú ovzdušie,
prevádzkovateľ uvádza:
druh vykonávanej činnosti obchodná činnosť - Fe koncentrát
veľkosť manipulačnej plochy v m2
cca 30 ha
druh manipulovanej, skladovanej látky
Fe koncentrát
množstvo manipulovanej, skladovanej 7t/rok) cca 55.000 ton
3) Oznámenie vypracoval: Ján Pisár, ved.prevh<;;! -- "

\

Za správnosť údajov zodpovedá: podpis
Telefón: 031789/5703
Dátum: 12.01.2(010

MESTSKÝ ÚRAD
SEREĎ

Otlačok pečiatky:

Predložené

dňa:

Dollo:

·-----------.

'-

/) v

~'7107

• l

l

//

l

(1)

-

i

2f

-~.-i-
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Mesto Sered'
Námestie republiky 1176/ 10, 926 Ol

Sereď

ŽP 812/2011

28.2.2011

Ferrora resources, a. s.
26
811 03 Bratislava
Mudroňova č.

ROZHODNUTIE

-("

-·

' •

·--~

•

.. •.. ( ::;

1- •• -~

·· · - ,~.
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Mesto Sered', v zastúpení primátorom mesta Sered', ako príslušný orgán ochraÚy.~ oyzdušia
podľa § 6 ods. 6 zákona č. 40111998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov, v súlade s § 27 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení
a VZN č. 1/2007 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď v platnom znení u r č u j e

POPLATOK
na rok2011
(podľa skutočnosti

roku 20 l O)

vo výške: 664,02 €
(slovom:
prevádzkovateľovi

šesťstošesťdesiatštyri

eur dva centy)

malého zdroja znečisťovania ovzdušia:

Ferrora resources, a. s.,

Mudroňova

26,811 03 Bratislava

Adresa umiestnenia zdroja: Niklová ul. č . 4309, 926 Ol Sereď
1. Palivovo-energetický priemysel: O, 15 €
6.99 Ostatné priemyselné technológie, výroby a zariadenia: 663,87 €
Poplatok je splatný 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia priloženou zloženkou, prípadne
prevodom na účet mesta Sered' (č. ú. 22123-132/0200, VÚB, a. s. Galanta pobočka Sereď,
var. symbol: 229 005).

Odôvodnenie
Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja bol určený v súlade s § 3 ods. 2 zákona
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení a VZN mesta
Sereď č. l/2007 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď v platnom znení, na základe údajov
oznámených prevádzkovateľom malého zdroja zo dňa 26.1.20 ll.
č.

Vybavuje: odd."-[ ' Ing. Navrawo1
Telefón.: +421 - 31 /_ 789 2392

Fax:

789 2393
+421-31- 7892447

e-mail :
web:

mu@sered.sk
zp@sered.sk
http://www.sered.sk

Mesto Sered'
Námestie republiky 1176/ 10, 926 Ol

Sereď

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Obvodný úrad
životného prostredia v Galante a to prostredníctvom Mesta Sereď, oddelenia životného
prostredia.

Ing. Martin Tomčányi

primátor mes/

l

Telefón.: +421 -31 - 789 2392

Fax :

789 2393
+421 - 31 - 789 2447

e-mai l:
web:

mu@sered.sk
zp@sered.sk
http://www.sered.sk

l

Oznámenie
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku
za znečisťovanie ovzdušia na rok 2012
(podľa skutočnosti roka 2011)
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia v meste Sereď oznamuje podľa § 6
ods. 4 zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a § 4 ods. 2 písm. a)
VZN č. 112007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania údaje
potrebné pre určenie výšky poplatku:

l) Všeobecné údaje
prevádzkovateľ

adresa

zdroja: FERRORA resources, a.s.
( právnická
osoba): Mudroňova 26, 811 03

prevádzkovateľa

Bratislava,
02/59208300
IČO prevádzkovateľa zdroja: 31404 227
adresa umiestnenia zdroja: Sereď, Niklová ul. 4309

2) Údaje o MZZO
a) pri

stacionárnych zariadeniach s tepelným príkonom nižším ako
uvádza:
typ a počet kotlov PAVl GAS 2 ks
príkon kotlov
á 44,5 kW
druh roštu
druh paliva
zemný plyn
spotreba paliva (t, m 3 ) za uplynulý kalendárny rok 14.769 m3

0.3

MW

prevádzkovateľ

b) pri technologických zariadeniach a iných zariadeniach a činnostiach. ktoré nespadajú
do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania. prevádzkovateľ uvádza:
druh výroby (činnosti) : sklad surovín - Fe koncentrát
druh paliva alebo druh a množstvo použitej látky, ktorá znečisťuje ovzdušie
c) pri skládkach palív. surovín. produktov a odpadov. ktoré znečisťujú ovzdušie.
prevádzkovateľ uvádza:
druh vykonávanej činnosti
: obchodná činnosť- Fe koncentrát
veľkosť manipulačnej plochy : cca 30 ha
druh manipulovanej, skladovanej látky :Fe koncentrát
množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok) :cca 75 tis.t

3) Oznámenie vypracoval:
Za správnosť údajov zodpovedá: Ing. Ján Pisár
Telefón:031789/5703
Dátum: 11.01.2012
Otlačok pečiatky:

Predložené dňa:

Mesto Sered'

f

Námestie republiky 1176/10, 926 Ol

Sereď

ORM 1896/2012

20.2.2012

Ferrora resources, a. s.
Mudroňova ul. č. 26
811 03 Bratislava

1

,_,_, ; Oť.JnuHt:· pra.voplatnC;
vykonarel'né dňa: 1ft.-. 3· ,;to 17...

ROZHODNUTIE
lA~!atra :

podpis:

;·
v zastúpení primátorom mesta Sereď, ako príslušný orgán ochrany ovzdušia
podľa § 6 ods. 6 zákona č . 401 / 1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov, v súlade s § 27 zákona č . 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení
a VZN č. 112007 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď v platnom znení u r č u j e
Mesto

Sereď,

POPLATOK
na rok 2012
(podľa skutočnosti

roku 2011)

vo výške: 665,64 €
(slovom:
prevádzkovateľovi
Mudroňova

šesťstošesťdesiatpäť

malého zdroja

eur šesťdesiatštyri centov)

znečisťovania

ovzdušia: Ferrora resources, a. s.,

26, 811 03 Bratislava

Adresa umiestnenia zdroja: Niklová ul. č. 4309, 926 Ol Sereď
l. Palivovo-energetický priemysel: l, 77 €
6.99 Ostatné priemyselné technológie, výroby a zariadenia: 663,87 €
P~platok je
č.

splatný 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na účet mesta Sereď
0203505156/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni a. s., var. symbol: 229 005.

'rc dbežnu kontrolu vykonal: '~ . li!~ ,;4 ;",; ?t?fiz ft/Oill',é, 'Jleno a pnezv1sko:
U
7
:>odpis: Vybavuje: odd. rozvoj a mestt\. 'ng. Navrátilová

/Sered i. dňa

lc · 9-·

Ml/...

Telefón.: +421 - 31 - 789 2392

Fax:

789 2393
+421- 31- 789 2447

e-mail:
web:

mu@sered.sk
zp@sered.sk
http://www.sered.sk

Mesto Sered'

l

Námestie republiky 1176/ 10, 926 Ol

Sereď

Odôvodnen ie
Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja bol určený v súlade s § 3 ods. 2 zákona
č. 40111998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN mesta Sereď č . 1/2007
o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania
ovzdušia na území mesta Sereď v platnom znení, na základe údajov oznámených
prevádzkovateľom malého zdroja zo dňa 16.1.2012, úmerne k množstvu a škodlivosti
vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce
látky vznikajú (§ 6 ods. 4 a 5 zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v platnom znení).

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Obvodný úrad _
životného prostredia v Galante a to prostredníctvom Mesta Sereď, oddelenia rozvoja mesta:

Ing. ~ar.tin Tomčány)
pnmator mesta l

Telefón.: +421- 31 - 789 2392

Fax:

789 2393
+42 1 -31- 789 2447

e-mail:
web:

mu@sered.sk
zp@sered.sk
http://www.sered.sk

;-

l

Príloha č. 2

Oznámeni e
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku
za znečisťovanie ovzdušia na rok 2013
(podľa skutočnosti roka 20 12)
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia v meste Sereď oznamuje podľa § 6
ods. 4 zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a § 4 ods. 2 písm. a)
VZN č . 1/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania údaje
potrebné pre určenie výšky poplatku:

l) Všeobecné údaje
prevádzkovateľ

zdroja: FERRORA resources, a.s.
adresa prevádzkovateľa ( právnická
osoba): Mudroňova 26, 811 03
Bratislava, 02/59208300
IČO prevádzkovateľa zdroja : 31 404 227
adresa umiestnenia zdroja: Sereď, Niklová ul. 4309

2) Údaje o MZZO
a) pri

stacionárnych zariadeniach s tepelným príkonom nižším ako
uvádza:
typ a počet kotlov PA VI GAS 2 ks
príkon kotlov
á 44,5 kW
druh roštu
druh paliva
zemný plyn
spotreba paliva (t, m 3 ) za uplynulý kalendárny rok 10.243.m3

0,3

MW

prevádzkovateľ

b) pri technologických zariadeniach a iných zariadeniach a činnostiach, ktoré nespadaj ú
do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, prevádzkovateľ uvádza:
druh výroby (činnosti) : sklad surovín - Fe koncentrát
druh paliva alebo druh a množstvo použitej látky, ktorá znečisťuje ovzdušie
c) pri skládkach palív, surovín, produktov a odpadov, ktoré znečisťujú ovzdušie,
prevádzkovateľ uvádza:
druh vykonávanej činnosti
: obchodná činnost'- Fe koncentrát
veľkosť manipulačnej plochy : cca 30 ha
druh manipulovanej, skladovanej látky : Fe koncentrát
množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok) : cca 230 tis.t
3) Oznámenie vypracoval:
Za správnosť údajov zodpove
Telefón:031789/5703
Dátum: 16.01.2013

-

MESTSK'\· l 1 H.AD
SEREĎ

Ferr

Otlačok pečiatky:

Predložené dňa :

slava
i

i

!

Došlo:

3 1 -01- 2013

ti~lo: ./l.}ľl
VybavuJe

/ U'l;fP_nl ·
V/;;:, l Ukl tnal

-,
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Mesto Sered'
Námestie republiky 1176/10, 926 Ol

Sereď

18.2.2013

ORM 2388/2013

FERRORA resources, a. s.
Mudroňova ul. č. 26
811 03 Bratislava

j-{ozhodnutie právoplatnEa vykonatefné dňa: 41. Lt· M f'b

ROZHODNUTIE

peala

v zastúpení primátorom mesta Sereď, ako príslušný orgán ochrany ovzdušia
podľa § 6 ods. 6 zákona č. 40111998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov, v súlade s § 27 zákona č. 13 7/20 l O Z. z. o ovzduší v platnom znení
a VZN č. 12/2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď v platnom znení určuje
Mesto

Sereď,

POPLATOK
na rok2013
(podľa skutočnosti roku 2012)
vo výške: 663,87 €
(slovom: šesťstošesťdesiattri eur Osemdesiatsedem centov)
prevádzkovateľovi

malého zdroja
Mudroňova 26, 811 03 Bratislava

znečisťovania

ovzdušia: FERRORA resources, a. s.,

Adresa umiestnenia zdroja: Niklová ul. č. 4309, 926 Ol Sereď
Kategorizácia stacionárneho zdroja:
6.99 Ostatné priemyselné technológie, výroby a zariadenia: 663,87 €
Poplatok je splatný 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na účet mesta Sereď
č. 0203505156/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni a. s., var. symbol: 229 005.
Predbežnú kontrolu vykoná:
MetX> a Jllie~bavnje: odd. rozvoja mesta, Ing. Navrátilová
''<rf'Ú;tvr> f1'1,1Í 1UJ( J(J>/
Podpis:

J •'

VSeredi, dňa Tele

·frf. P.. - 1!J

Fax:

' l -31 -789 2392
789 2393
789 2447

l t-

·

e-mail:
web:

mu@sered.sk
zp@sered.sk
http://www.sered.sk

Mesto Sered'
Námestie republiky 1176/10, 926 Ol

Sereď

Odôvodnenie
Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja bol určený v súlade s § 3 ods. 2 zákona
40111998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN mesta Sereď č. 12/2012
o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia na území mesta Sereď v platnom znení, na základe údajov oznámených
prevádzkovateľom malého zdroja zo dňa 31.1.2013, úmerne k množstvu a škodlivosti
vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce
látky vznikajú (§ 6 ods. 4 a 5 zák. č. 40111998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v platnom znení).
č.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Obvodný úrad
životného prostredia v Galante a to prostredníctvom Mesta Sereď, oddelenia rozvoja mesta.

Ing: 1vtartin ToflÍčányi
primátor mesta

Telefón.: +421 - 31 - 789 2392
789 2393
Fax:
+421 - 31- 789 2447

e-mail:
web:

mu@sered.sk
zp@sered.sk
http://www.sered.sk

l

Oznámenie
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku
za znečisťovanie ovzdušia na rok 2014
(podľa skutočnosti roka 2013)
Prevádzkovateľ

malého zdroja znečisťovania ovzdušia v meste Sereď oznamuje podľa § 6
ods. 4 zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a § 4 ods. 2 písm. a)
VZN č . 1/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania údaje
potrebné pre určenie výšky poplatku:

l) Všeobecné údaje
prevádzkovateľ zdroja: FERRORA resources, a.s.
adresa prevádzkovateľa ( právnická osoba): Mudroňova 26, 811 03
Bratislava, 02/59208300
IČO prevádzkovateľa zdroja: 31 404 227
adresa umiestnenia zdroja: Sereď, Niklová ul. 4309

2) Údaje o MZZO
a) pri

stacionárnych zariadeniach s tepelným príkonom nižším ako
prevádzkovateľ uvádza:
typ a počet kotlov PA VI GAS 2 ks
príkon kotlov
á 44,5 kW
druh roštu
druh paliva
zemný plyn
spotreba paliva (t, m 3 ) za uplynulý kalendárny rok 9.448 m3

0.3

MW

b) pri technologických zariadeniach a iných zariadeniach a činnostiach. ktoré nespadaj ú
do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania. prevádzkovateľ uvádza:
druh výroby (činnosti): sklad surovín - Fe koncentrát
druh paliva alebo druh a množstvo použitej látky, ktorá znečisťuje ovzdušie
c) pri skládkach palív, surovín. produktov a odpadov. ktoré znečisťujú ovzdušie.
prevádzkovateľ uvádza:
druh vykonávanej činnosti
: obchodná činnosť- Fe koncentrát
veľkosť manipulačnej plochy : cca 30 ha
druh manipulovanej, skladovanej látky :Fe koncentrát
množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok) :cca 69 tis.t

3) Oznámenie vypracoval: Miklošíková Marta
Za správnosť údajov zodpovedá:
Telefón:031789/5703
Dátum: 16.01.2014
Otlačok pečiatky:

Predložené dňa:

Ferror;
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Mesto Sered'
Námestie republiky 1176/ 10,926 Ol

Sereď

ORM 2167/2014

19.2.2014

FERRORA resources, a. s.
Mudroňova ul. č. 26
811 03 Bratislava
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Mesto Sereď', v zastúpení primátorom mesta Sereď', ako príslušný orgán ochr ~~.o;•f~ · ia pre
malé zdroje znečisťovania ovzdušia v zmysle§ 22 písm. e) zákona NR SR č . l
010 Z. z.
o ovzduší v platnom znení, podľa § 2 ods. 2 zákona č . 40111998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poplatkoch"),
VZN č. 12/2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď v platnom znení, v konaní vedenom v súlade
so zákonom č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení
určuje
podľa

ustanovenia § 3 ods. 2 a ods. 4 zákona o poplatkoch a VZN č. 12/2012 o ochrane
ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
na území mesta Sereď pre prevádzkovateľa FERRORA resources, a. s., Mudroňova 26,
811 03 Bratislava (ďalej len "prevádzkovate!"') poplatok na základe údajov oznámených
podľa § 6 ods. 4 a ods. 5 zákona o poplatkoch na rok 2014 podľa skutočnosti r. 2013 vo
výške:

663,87 € (slovom:

šesťstošesťdesiattri

eur Osemdesiatsedem )

za malý zdroj znečisťovania ovzdušia:
Skládka Fe koncentrátu, Niklová ul. č. 4309, 926 Ol Sereď. Veľkosť manipulačnej plochy:
cca 30 ha.
Uvedený malý zdroj znečisťovania ovzdušia je kategorizovaný nasledovne:
6 Ostatný priemysel a zariadenia
6.9.9 Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktoré nie sú
uvedené v bodoch l až 5 podľa Prílohy č. l Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v platnom znení.
Vybavuje: odd. rozvoja mesta , Ing.
0 r:Wt:B2ml

Na~v'

~

kgntl

Telefón.: +421 - 31 - 789 ~ prieMIIIo: /,.
789 ~:
;;
Fax:
+421 - 31- 7891f~ cre

. •t v

lv.

i e-mail:

r'r-..ú tUJ" g )

N. :l . J.\JJ17

web:

mu@sered.sk
zp@sered.sk
http://www.sered.sk
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Mesto Sered'
Námest ie republiky 1176/10, 926 Ol

Sereď

Poplatok je splatný 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na účet mesta
v Slovenskej sporiteľni č. 0203505156/0900 a. s., var. symbol: 229 005.

Sereď

vedený

Odôv odnen ie
Na základe oznámenia prevádzkovateľa, ktoré predložil správnemu orgánu dňa 10.2.201
4,
určilo Mesto Sereď poplatok prevádzkovateľovi v súlade s § 3
ods. 2 a ods. 4 zákona
o poplatkoch a§ 6 ods. 3) a ods. 4) VZN mesta Sereď č. 12/2012 o ochrane ovzdušia
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území
mesta Sereď tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa
Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 Ol Sereď .

doručenia

na Mesto

Sereď,

Ing. Martin T~mčányi

tprimátor rjest;
J

Telefón.: +421- 31 - 789 2392
789 2393
Fax:
+421 - 31- 7892447

e-mail:
web:

:

mu@sered.sk
zp@sered.sk
http://www.sered.sk
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MESTSKÝ úRAD
SEREĎ

Dátum:

l

'

~t:k

20:5

Oznám enie

Pudac1e či•10'!.0%%?'JJ<~islo apis u:
Prilohy/liaty:

1V)ila\'1*'

l..td;,;r

údajov potrebných pre určenie výšky poplatku
za znečisťovanie ovzdušia na rok 2015
(podľa skutočnosti roka 2014)

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia v meste Sered' oznamuje podľa § 6
ods. 4 zák. č. 40111998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a § 4 ods. 2 písm. a)
VZN č. 1/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania údaje
potrebné pre určenie výšky poplatku:

l) Všeobecné údaje
prevádzkovateľ zdroja : FERRORA resources, a.s.
adresa prevádzkovateľa ( právnická
osoba): Mudroňova 26, 811 03
Bratislava, pošt.adresa: P.O.BOX 253 814 99 Bratislava
tel. 02/59208300
IČO prevádzkovateľa zdroja: 31404 227
adresa umiestnenia zdroja: Sereď, Niklová ul. 4309

2) Údaje o MZZO

a) pri

stacionárnych zariadeniach s tepelným príkonom nižším ako
prevádzkovateľ uvádza:
typ a počet kotlov PAVI GAS 2 ks
príkon kotlov
á 44,5 kW
druh roštu
druh paliva
zemný plyn
spotreba paliva (t, m 3 ) za uplynulý kalendárny rok 14343 m3

0,3

MW

b) pri technologických zariadeniach a iných zariadeniach a činnostiach. ktoré nespadaj ú
do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania. prevádzkovateľ uvádza:
druh výroby (činnosti) : sklad surovín - Fe koncentrát
druh paliva alebo druh a množstvo použitej látky, ktorá znečisťuje ovzdušie
c) pri skládkach palív. surovín. produktov a odpadov. ktoré znečisťujú ovzdušie,
prevádzkovateľ uvádza:
druh vykonávanej činnosti
: obchodná činnosť- Fe koncentrát
veľkosť manipulačnej plochy : cca 30 ha
druh manipulovanej, skladovanej látky : Fe koncentrát
množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok) :cca 75 tis.t
3) Oznámenie vypracoval : Miklošíková Marta
Za správnosť údajov zodpovedá:
Telefón:031789/5703
Dátum: 15.01.2015
Otlačok pečiatky

Predložené dňa:

Ferrorarb
Mudt .. J c.
81 t-V3 atislava

---~~

l
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Mesto Sered'
Námestie republiky 1176/10, 926 Ol

Sereď

ORM 1241/2015

24.2.2015

FERRORA resources, a. s.
ul. č. 26
811 03 Bratislava
Mudroňova

Rozhodnutie právoplatné
a vykonatel'né dňa: J. -~- 3 .v
H.; ~.

ROZHOD NUTIE

pečiat)<a: :·~ ,_ podpis:
-~
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Mesto Sereď, v zastúpení primátorom mesta Sereď, ako príslušný orgán ochrany ovzdušia pre
malé zdroje znečisťovania ovzdušia v zmysle§ 22 písm. e) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v platnom znení, podľa § 2 ods. 2 zákona č. 40111998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poplatkoch"),
VZN č. 12/2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď v platnom znení, v konaní vedenom v súlade
so zákonom č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení
"

:---

c... .... 'f'

určuje
podľa

ustanovenia § 3 ods. 2 a ods. 4 zákona o poplatkoch a VZN č. 12/2012 o ochrane
ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
na území mesta Sereď pre prevádzkovateľa FERRORA resources, a. s., Mudroňova 26,
811 03 Bratislava (ďalej len "prevádzkovate}"') poplatok na základe údajov oznámených
podľa§ 6 ods. 4 a ods. 5 zákona o poplatkoch na rok 2015 podľa skutočnosti r. 2014 vo
výške:

663,87 € (slovom:

šesťstošesťdesiattri

eur Osemdesiatsedem )

za malý zdroj znečisťovania ovzdušia:
Skládka Fe koncentrátu, Niklová ul. č. 4309,926 Ol Sereď. Veľkosť manipulačnej plochy:
cca 30 ha.
Uvedený malý zdroj znečisťovania ovzdušia je kategorizovaný nasledovne:
6 Ostatný priemysel a zariadenia
6.99 Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktoré nie sú
uvedené v bodoch l až 5 podl'a Prílohy č. l Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v platnom znení.

Vyhavuie:

ln~~:.

Navrátilová, Referát životného prostredia

Tele
Fax:

;l:
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o:

mu@sered.sk
zp@sered.sk
http://www.sered.sk
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Mesto Sered'

Námestie republiky 1176/ 10, 926 Ol

Sereď

Poplatok je splatný 15 dní odo dňa doručeni
a rozhodnutia na účet mesta
v Slovenskej sporiteľni č. 0203505156/0900
a. s., var. symbol: 229 005.

Sereď

vedený

Od ôvo dn eni e
Na základe oznámenia prevádzkovateľa, ktoré
predložil správnemu orgánu dňa 27.1.2015,
určilo Mesto Sereď poplatok prev
ádzkovateľovi v súlade s § 3
ods. 2 a ods. 4 zákona
o poplatkoch a§ 6 ods. 3) a ods. 4) VZN
mesta Sereď č. 12/2012 o ochrane ovzdušia
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malý
mi zdrojmi znečisťovania ovzdušia na územ
í
mesta Sereď tak, ako je uvedené vo výrokove
j časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať
do 15 dní odo dňa
Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176
/10, 926 Ol Sereď.
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na Mesto

Sereď,

7

Ing. ~ányi.
pnmatormt

t)

';

'

-

doručenia

l

-:"·to S€r-V:

Telefón.: +421 -31 - 789 2392

Fax:

789 2393
+421 - 31- 7892447

e-mail:
web:

mu@sered.sk
zp@sered.s k
http://www.sered.sk
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Oznámenie
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku
za znečisťovanie ovzdušia na rok 2016
(podľa skutočnosti roka 20 15)

;í/V

Prevádzkovateľ

malého zdroja znečisťovania ovzdušia v meste Sereď oznamuje podľa § 6
ods. 4 zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a§ 4 ods. 2 písm. a)
VZN č. 112007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania údaje
potrebné pre určenie výšky poplatku:
l) Všeobecné údaje
prevádzkovateľ

zdroja: Privéefina s.r.o.
adresa prevádzkovateľa ( právnická
osoba): Mudroňova 26, 811 03
Bratislava, poštová adresa: P.O.BOX 262, 814 99 Bratislava
tel. 02/40208900
IČO prevádzkovateľa zdroja: 36 869 074
adresa umiestnenia zdroja: Sereď, Niklová ul. 4309
2) Údaje o MZZO
a) pri

stacionárnych zariadeniach s tepelným príkonom nižším ako
uvádza:
typ a počet kotlov PAVIGAS 2 ks
príkon kotlov
á 44,5 kW
druh roštu
druh paliva
zemný plyn
spotreba paliva (t, m 3 ) za uplynulý kalendárny rok 11.891 m3

0,3

MW

prevádzkovateľ

b) pri technologických zariadeniach a iných zariadeniach a činnostiach, ktoré nespadajú
do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, prevádzkovateľ uvádza:
druh výroby (činnosti) : sklad surovín - Fe koncentrát
druh paliva alebo druh a množstvo použitej látky, ktorá znečisťuje ovzdušie
c) pri skládkach palív, surovín, produktov a odpadov, ktoré znečisťujú ovzdušie.
prevádzkovateľ uvádza:
druh vykonávanej činnosti
: obchodná činnost' - Fe koncentrát
veľkosť manipulačnej plochy : cca 30 ha
druh manipulovanej, skladovanej látky : Fe koncentrát
množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok) :cca 24 tis.ton Ir. 2015
3) Oznámenie vypracoval: Miklošíková Marta
Za správnosť údajov zodpovedá:
Telefón: 0918/648411
Dátum: 11.01.2016
Otlačok pečiatky

Predložené dňa:
l

/

í

'

Rozhodnut•e právopl:jnt
a vykonate!'né dňa : /.f.~·'l.of~

Mesto Sered'
RZP 1503/2016

6

Privéefina, s.r.o.
ul. č. 26
811 03 Bratislava
Mudroňova

ROZHO DNUTI E
Mesto Sereď, v zastúpení primátorom mesta Sereď, ako príslušný orgán ochrany ovzdušia pre
malé zdroje znečisťovania ovzdušia v zmysle § 22 písm. e) zákona NR SR č . 13 7/20 l O Z. z.
o ovzduší v platnom znení, podľa § 2 ods. 2 zákona č . 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poplatkoch" ),
VZN č. 12/2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď v platnom znení, v konaní vedenom v súlade
so zákonom č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení
určuje
podľa

ustanovenia § 3 ods. 2 a ods. 4 zákona o poplatkoch a VZN č. 12/2012 o ochrane
ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
na území mesta Sereď pre prevádzkovateľa Prvéefina, s.r.o., Mudroňova 26, 811 03
Bratislava (ďalej len "prevádzkovate}"') poplatok na základe údajov oznámených podľa § 6
ods. 4 a ods. 5 zákona o poplatkoch na rok 2016 podľa skutočnosti r. 2015 vo výške:

663,87 € (slovom:

šesťstošesťdesiattri

eur Osemdesiatsedem )

za malý zdroj znečisťovania ovzdušia:
Skládka Fe koncentrátu , Niklová ul. č. 4309, 926 Ol Sereď . Veľkosť manipulačnej plochy:
cca 30 ha.
Uvedený malý zdroj znečisťovania ovzdušia je kategorizov aný nasledovne:
6 Ostatný priemysel a zariadenia
6.99 Ostatné priemyselné technológie , výroby, zariadenia na spracovanie , ktoré nie sú
uvedené v bodoch l až 5 podľa Prílohy č. l Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v platnom znení.

Vybavuje: Ing. Navrátilová, Referát životnéhp prostredia

P "t"'7or'' cntrolu · 'cral:
Meoo a poezvisko: l"y - T;(?ov
Podfi!S:

vSwxl' :i'~

(
"'. ,__ _V1~
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Poplatok je splatný 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na účet
mesta Sereď vedený
v Slovenskej sporiteľni a. s., č . 0203505156/0900, IBAN: SK74 0900 0000
0002 0350 5156,
var. symbol: 229 005.

Odô vodn enie

Na základe oznámenia prevádzkovateľa, ktoré predložil správnemu orgánu
dňa 28.1.2016,
Mesto Sereď poplatok prevádzkovateľovi v súlade s § 3 ods. 2
a ods. 4 zákona
o poplatkoch a§ 6 ods. 3) a ods. 4) VZN mesta Sereď č. 12/201
2 o ochrane ovzdušia
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia na území
mesta Sereď tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
určilo

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa
Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10,926 Ol Sereď.

doručenia

na Mesto

Sereď,

:fng. Martin Tomf ányi
primátor mesta

l

l

Oznámenie
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku
za znečisťovanie ovzdušia na rok 2017
(podľa skutočnosti roka 2016)
Prevádzkovateľ

malého zdroja znečisťovania ovzdušia v meste Sereď oznamuje podľa § 6
ods. 4 zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a § 4 ods. 2 písm. a)
VZN č. 1/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania údaje
potrebné pre určenie výšky poplatku:

l) Všeobecné údaje
prevádzkovateľ

zdroja : Privéefina s.r.o.
adresa prevádzkovateľa ( právnická
osoba): Mudroňova 26, 811 03
Bratislava, poštová adresa: P.O.BOX 262, 814 99 Bratislava
tel. 02/40208900
IČO prevádzkovateľa zdroja : 36 869 074
adresa umiestnenia zdroja: Sered', Niklová ul. 4309

2) Údaje o MZZO
a) pri

stacionárnych zariadeniach s tepelným príkonom nižším ako
uvádza:
typ a počet kotlov PAVIGAS 2 ks
príkon kotlov
á 44,5 kW
druh roštu
druh paliva
zemný plyn
spotreba paliva (t, m 3 ) za uplynulý kalendárny rok 10.200 m3

0,3

MW

prevádzkovateľ

b) pri technologických zariadeniach a iných zariadeniach a činnostiach, ktoré nespadaj ú
do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, prevádzkovateľ uvádza:
druh výroby (činnosti): sklad surovín -Fe koncentrát
druh paliva alebo druh a množstvo použitej látky, ktorá znečisťuje ovzdušie
c) pri skládkach palív, surovín, produktov a odpadov, ktoré znečisťujú ovzdušie,
prevádzkovateľ uvádza:
: obchodná činnost'- Fe koncentrát
druh vykonávanej činnosti
veľkosť manipulačnej plochy : cca 30 ha
druh manipulovanej, skladovanej látky : Fe koncentrát
množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok) :cca 45 tis.ton /r. 2016

3) Oznámenie vypracoval: Miklošíková Marta
á:
Za správnosť údajov zodpoved~
Telefón: 0918/648411
Dátum: 12.01.2017
Otlačok pečiatky
(
~ ·v
Predložené dňa:
"'--·-~~; ,

j

l

Mesto Sered'

FG7hc~lpt.(i,:· ;~,- :: 'dí .';·;!,- i:r:ŕ;
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Námestie republiky 1176/10, 926 Ol SEREĎ
RZP 1386/2017

Privéefina, s.r.o.
Mudroňova ul. č. 26
811 03 Bratislava

ROZHODNUTIE
Mesto Sereď, v zastúpení primátorom mesta Sereď, ako príslušný orgán ochrany ovzdušia pre
malé zdroje znečisťovania ovzdušia v zmysle§ 22 písm. e) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v platnom znení, podľa § 2 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poplatkoch"),
VZN č. 12/2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď v platnom znení, v konaní vedenom v súlade
so zákonom č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení
určuje
podľa

ustanovenia § 3 ods. 2 a ods. 4 zákona o poplatkoch a VZN č. 12/2012 o ochrane
ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
na území mesta Sereď pre prevádzkovateľa Prvéefina, s.r.o., Mudroňova 26, 811 03
Bratislava (ďalej len "prevádzkovate!"') poplatok na základe údajov oznámených podľa§ 6
ods. 4 a ods. 5 zákona o poplatkoch na rok 2017 podľa skutočnosti r. 2016 vo výške:

663,87 € (slovom:

šest'stošesťdesiattri

eur Osemdesiatsedem )

za malý zdroj znečisťovania ovzdušia:
Skládka Fe koncentrátu, Niklová ul. č. 4309, 926 Ol Sereď. Veľkosť manipulačnej plochy:
cca 30 ha.
Uvedený malý zdroj znečisťovania ovzdušia je kategorizovaný nasledovne:
6 Ostatný priemysel a zariadenia
6.99 Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktoré me sú
uvedené v bodoch l až 5 podľa Prílohy č. l Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v platnom znení.
Poplatok je splatný 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na účet mesta Sereď vedený
v Slovenskej sporitel'ni a. s., č. 0203505156/0900, IBAN: SK74 0900 0000 0002 0350 5156,
var. symbol: 229 005.

Vybavuje: Ing. Navrátilová, Referát životného prostredia, č. t.: 031 789 2392, kl. 188,0905 822 016,
katarina .navratilova@sered .sk

- ~L
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Na základe oznámenia prevádzkovateľa,
ktoré predložil správnemu orgánu dňa 25
.1.2017,
určilo Mesto Sereď poplatok
prevádzkovateľovi v súlade s
§ 3 ods. 2 a ods. 4 zákona
o poplatkoch a§ 6 ods. 3) a ods. 4) VZN
mesta Sereď č. 12/2012 o ochrane ovzd
ušia
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
na území
mesta Sereď tak, ako je uvedené vo výrokove
j časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvo
lať do 15 dní odo dňa
Mestský úrad Sereď, Námestie republiky
1176/10, 926 Ol Sereď.

doručenia

na Mesto

Sereď,

Íng. Martin TpíÍlčányi
primátor mesta

Základná finančná kontro la v zmysle
zákona č. 357/2015 Z. z.
Vecne prísluš ný organizačný útvar:
Označen i e

alebo popis fi na n čnej operácie alebo jej
časti:

Zodpovedný zamestnanec za rozpočet
:
PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková

Vedúci zamestnanec zamestnanca zodpo
vedného za rozpočet:
Ing. Katarfna Navrátilová

..

Referát životn ého prostr edia
Malé zdroje znečisťovania ovzdušia:
Popla tok v zmysle zák. č. 401/1998
Z. z. o popla tkoch za
znečisťovanie ovzdušia v platno m
znení a VZN mesta Sereď č.
12/20 12 o ochrane ovzdušia a popla
tkoch za znečisťovanie
ovzdušia na území mesta Sereď.
finančnú operáciu
je/nie možné vykonať
j e/nie je možné pokročovoť
je/nie je potrebné vymáhať•
(uvedie so meno, priezvisko vedúceho zomes
tnonca)
Dátum:
1'(Li'Podpis:
finančnú operá ciu
j e/nie možné vykonať
,~
je/nie je možné pokročovoť
je/nie je potrebné vymáhať"
(uvedi e so meno, priezvisko vedúceho zomes
tnonco)
.
Dátum:
'l • l ~
l Podpis:

1-f.. .

l

L

'

1'-1-

* nehod iace sa prečiarknite

l
l

/

1!:!_

{~·~

(Pokiaľ osoba vykon ávajú ca zákla
dnú finančn ú kontro lu pri overo vaní
finančných operá cií alebo ich časti
35712015 Z. z. o fin ančnej kontro le
s § 6 ods. 4 zákon a č.
a audite a o zmen e a doplnení niekto rých zákon
ov zistila nesúl ad, môže uviesť dôvod
ktorý nie je možn é finančnú operá ciu
, pre
vykonať, v nej pokračovať alebo
j u vymáhať.)

l

Ozn áme nie
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku
za znečisťovanie ovzdušia na rok 2018
(podľa skutočnosti roka 20 17)
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia v meste Sereď
oznamuje podľa § 6
ods. 4 zák. č. 40111998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a § 4 ods. 2 písm.
a)
VZN č. 112007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania údaje
potrebné pre určenie výšky poplatku:

l) Všeobecné údaje
prevádzkovateľ zdroja: Privéefi na s.r.o.
adresa prevádzkovateľa ( právnická osoba): Mudroňova 26, 811 03
Bratisla va, poštová adresa: P.O.BOX 262, 814 99 Bratislava
tel. 02/40208900
IČO prevádzkovatel'a zdroja : 36 869 074
adresa umiestnenia zdroja: Sereď, Niklová ul. 4309

2) Údaje o MZZO
a) pri

stacionárnych zariadeniach s teoelnvm príkonom nižším ako 0.3
prevádzkovateľ uvádza:
typ a počet kotlov PAVIGAS 2 ks
príkon kotlov
á 44,5 kW
druh roštu
druh paliva
zemný plyn
spotreba paliva (t, m 3 ) za uplynulý kalendárny rok 9.800 m3

MW

b) pri technologických zariadeniach a iných zariadeniach a činnostiach. ktoré nespadaj ú
do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania. prevádzkovateľ uvádza:
druh výroby (činnosti) : sklad surovín - Fe koncent rát
druh paliva alebo druh a množstvo použitej látky, ktorá znečisťuje ovzdušie
c) pri skládkach palív, surovín. produktov a odpadov, ktoré znečisťujú ovzdušie,
prevádzkovateľ uvádza:
druh vykonávanej činnosti
: obchodn á činnosť- Fe koncent rát
veľkosť manipulačnej plochy : cca 30 ha
druh manipulovanej, skladovanej látky : Fe koncent rát
množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok) :cca 37 tis.ton /r. 201 7
3) Oznáme nie vypracoval: Miklošíkm
Za správnosť údajov zodpovedá:
Telefón: 0918/648411
Dátum: 08.01.2018
Otlačok pečiatky

Predložené dňa:

Privéefi
..
~
Mudroň

811 03.8

•

rslava

peter Horect\Y

'

Mesto Sered

RZP 78112018

Námestie republiky 1176/10, 926 Ol SER
EĎ peči atl<a:
16.2 .2018

v

:

podpis.

Priv éefin a, s.r.o.
ul. č. 26
811 03 Bra tisla va
Mudroňova

RO ZH OD NU TI E
Mesto Sereď, v zastúpení primátorom mes
ta Sereď, ako príslušný orgán ochrany ovzd
ušia pre
malé zdroje znečisťovania ovzdušia v zmy
sle§ 22 písm. e) zákona NR SR č. 137/2010
Z. z.
o ovzduší v platnom znení, podľa § 2
ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z. o popl
atko
ch
za znečisťovanie ovzdušia v znení nesk
orších predpisov (ďalej len "zák on o popl
atko
ch")
,
VZN č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťo
vanie ovzd ušia malými zdrojmi
znečisťovania
ovzdušia na území mesta Sereď v platnom
znení, v konaní vedenom v súlade so záko
nom č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v platnom znení
určuje
podľa

ustanovenia § 3 ods. 2 a ods. 4 zákona o
poplatkoch a VZN č. 4/2017 o poplatkoch
za
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia na území mesta Sereď pre
prevádzkovateľa Prvé efin a, s.r.o
., Mudroňova 26, 811 03 Bra tisla
va
(ďalej len
"prevádzkovate!"' ) pop lato k na základe údaj
ov oznámených podľa § 6 ods. 4 a ods. 5
zákona
o poplatkoch na rok 2018 podľa skutočnosti
r. 2017 vo výške:
znečisťovanie

663, 87 € (slov om:

šesťstošesťdesiattri

r.

Roz""',,oc.,,... 4je
· · . -<'!"oo ! ~tné -1 ~ - ·1o[}
a vyko n.......ne ena. JJ, h . ~; ~

eur Osemdesiatsedem cent ov)

za malý zdroj znečisťovania ovzdušia:
Skládka Fe koncentrátu, Nikl ová ul. č. 430
9,92 6 Ol Sereď. Veľkosť manipulačnej ploc
hy:
cca 30 ha.
Uvedený malý zdroj znečisťovania ovzdušia
je kategorizovaný nasledovne:
6 Ostatný priemysel a zariadenia
6.99 Ostatné priemyselné technológie,
výroby, zariadenia na spracovanie, ktor
é nie sú
uvedené v bodoch l až 5 podľa Prílohy č.
l Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z.,
ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší v platnom znení.
Poplatok je splatný 15 dní odo dňa doru
čenia rozh odnu tia na účet mes
ta Sereď vedený
v Slovenskej sporiteľni a. s., č. 02035051
56/0900, IBAN: SK74 0900 0000 0002 0350
5156,
var. symbol: 229 005.

Vybavuje: Ing. Navrátilová, Referát životného
prostredia, č. t.: 031 789 2392, kl. 188,0 905
822 016,
katarina.navratilova@sered.sk

•
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Od ôv od ne nie
Na základe oznámenia prevádzko
vateľa, ktoré predložil sprá
vnemu orgánu dňa 17.1.20 18,
určilo Mesto Sereď poplato
k prevádzkovateľovi v súlade s
§ 3 ods. 2 a ods. 4 zákona
o poplatkoch a § 3 ods . 2) a
ods. 3) VZN mesta Sereď č.
4/2017 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia mal
ými zdrojmi znečisťovania ovzduš
ia
na
území mesta Sered' tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno
odvolať do 15 dní odo dňa
Mestský úrad Sereď, Námestie rep
ubliky 1176/10, 926 Ol Sereď.

doručenia

na Mesto

Sereď,

Ing. Ma rtin Tmn"č4,.nyi
primátor mesta \

'·-

Základná finančná kont rola v
zmysle zákona č. 357/ 2015 Z.
z.
Vecne príslušný organizačný útvar
:
Označen ie

alebo popis finančnej operácie
alebo jej časti:

Zodpovedný zamestnanec za
rozpočet:
Ing. Katarína Navr átilov á

Referát život ného pros tredi a
Malé zdro je znečisťovania ovzd
ušia:
Poplatok vzmy sle zák. č. 401/
1998 Z. z. o popla tkoch za
znečisťovanie ovzduJia v
platn om znení a VZN mesta Sere
ď č.
4/20 17 o popl atko ch
za znečisťovanie ovzdušia malý
mi
zdro jmi znečisťovania ovzdušia
na území mest a Sereď.
finančnú operáciu
j e/f!i.e možné vykonať
Te/n ieje mozné pokračovať

je/nie je potrebné vvmáhať*
(uvedie sa meno, priezvisko vedúceho
zam

Vedúci zamestnanec zamestnan
ca zodpovedného za rozpočet:
PaedDr. Bc. Daniela Valk ová
Kasáková

..

Dátum: ','6.

i

:f,l

fi nančnú operáciu
J!~fe možné vykonať

l

M•""nrnl

Podpis
_,/
t'

je/n e je molné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať*
(uvedie sa meno, priezvisko vedúceho
zamestnWICO)

Dátum:

* nehodiace sa preéiarknite

J

l

f é ....•. .' J

J Podpis:

v

..::L

--

-~ ~

(Pokia! osoba vykonávajúca zákla
dnú finančnú kontrolu pri overovan
í
35712015 Z. z. o finančnej kont
role a audite 8 o zmene 8 doplnen{ finančných operácif alebo ich častí s § 6 ods. 4 zákona č.
niektorých zákonov zistila nesú
ktorý nie je možné finančnú oper
lad, môže uviesť dôvod, pre
áciu vykonať, v nej pokračovať
alebo ju vymáhať.)

