

Príloha  k Informácii  č. 20 022/2008 pre  výrobcov a dovozcov náterových látok 



OZNÁMENIE O MNOŽSTVE A KVALITE VYROBENÝCH / DOVEZENÝCH REGULOVANÝCH VÝROBKOV 

podľa § 14 ods. 10 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 


Údaje za rok 20 . .  



Názov spoločnosti 

Adresa


Kontaktná osoba

E-mail

Telefón




Výrobca 
regulovaných výrobkov

Dovozca 
regulovaných výrobkov











Vyplnil: 
 
Dňa: 



                            



Evidencia  vyrobených regulovaných   výrobkov 

Evidencia regulovaných  výrobkov  (ďalej len RV)  
podľa  prílohy č. 1  vyhl. MPŽPRR SR č.359/2010 Z.z. 
Vyznačte, 
o ktoré RV ide
 RV podľa § 14 ods. 6 zákona o ovzduší
 (tie, ktoré spĺňajú  hraničné  hodnoty  pre max. obsah  prchavých org. zlúčenín) 

RV podľa  § 14 ods. 7 písm. a) zákona o ovzduší
(povolené rozhodnutím  OÚ ŽP  podľa §26 ods. 3 písm. t) zák. o ovzduší)

RV podľa  § 14 ods. 7 písm. b) zákona o ovzduší
(tie, ktoré nespĺňajú  požiadavky pre hraničné hodnoty 
pre maximálny obsah prchavých org. zlúčenín)

Názov (označenie)  RV 
Zaradenie  podľa vyhl. MŽPSR
č. 359/2010 Z.z. prílohy č.1
Druh RV
VR- vodouriediteľné
OR – rieditelná org. rozpúšťadlom
Množstvo RV
          kg / rok




















































































RV -  regulovaný  výrobok 
Poznámka
Údaje  o množstve  RV je potrebné vždy uvádzať  v kg. Ak  sú údaje len dostupné v litroch, je potrebné ich prepočítať na kg. [objem (l) x hustota (kg/l)]
                                                                                                                            Str. ...
Evidencia  dovezených regulovaných  výrobkov 

Evidencia regulovaných  výrobkov  (ďalej len RV)  
podľa  prílohy č. 1  vyhl. MŽP SR č.359/2010 Z.z. 
Vyznačte, 
o ktoré RV ide
 RV podľa § 14 ods. 6 zákona o ovzduší
 (tie, ktoré spĺňajú  hraničné  hodnoty  pre max. obsah  prchavých org. zlúčenín) 

RV podľa  § 14 ods. 7 písm. a) zákona o ovzduší
(povolené rozhodnutím  OÚ ŽP  podľa §26 ods. 3 písm. t) zák. o ovzduší)

RV podľa  § 14 ods. 7 písm. b) zákona o ovzduší
(tie, ktoré nespĺňajú  požiadavky pre hraničné hodnoty 
pre maximálny obsah prchavých org. zlúčenín)


Názov (označenie)  RV


Krajina pôvodu
Zaradenie  podľa   prílohy č. 1
vyhl. MŽP SR č. 359/2010 Z.z.
Druh RV
VR-vodouriediteľné
OR – rieditelná org. rozpúšťadlom


Množstvo RV
          kg / rok




































































































Poznámka
Údaje  o množstve  RV je potrebné vždy uvádzať  v kg. Ak  sú údaje len dostupné v litroch, je potrebné ich prepočítať na kg. [objem (l) x hustota (kg/l)]                                                                             

