.....................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, adresa žiadateľa – prevádzkovateľa MZZO)

Obecný úrad
č. 11
906 05 Sobotište
Vec:

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
– malý zdroj znečisťovania ovzdušia


na povolenie stavby MZZO – pre stavebné konanie



na uvedenie stavby MZZO do užívania (prevádzky) – pre kolaudačné konanie

Údaje o žiadateľovi:
Meno a priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Názov stavby: ...................................................................................................................... súp. č. .........................
Umiestnenie zdroja: parc. č. ..................................................., LV č. ..................................., kat. územie Sobotište

Údaje o stacionárnom zdroji a technické parametre:


názov zdroja (napr. plyn. kotol, krb, sporák, pec na lokálne vykurovania a pod.) ..................................................................
typ ........................................................................................ palivo ................................................................
max. tepelný výkon ............................................ kW, max. tepelný príkon .................................................kW
výška komína (výduchu) ............ m nad terénom; prevýšenie komína (výduchu) nad strechou stavby ........... m



názov zdroja (napr. plyn. kotol, krb, sporák, pec na lokálne vykurovania a pod.) ..................................................................
typ ........................................................................................ palivo ................................................................
max. tepelný výkon ............................................ kW, max. tepelný príkon .................................................kW
výška komína (výduchu) ............ m nad terénom; prevýšenie komína (výduchu) nad strechou stavby ........... m



názov zdroja (napr. plyn. kotol, krb, sporák, pec na lokálne vykurovania a pod.) ..................................................................
typ ........................................................................................ palivo ................................................................
max. tepelný výkon ............................................ kW, max. tepelný príkon .................................................kW
výška komína (výduchu) ............ m nad terénom; prevýšenie komína (výduchu) nad strechou stavby ........... m

Dátum: .........................................

...............................................
podpis žiadateľa

Prílohy:
• súhlas na povolenie stavby MZZO – pre stavebné konanie
- dokumentácia
- výkres rez stavby (pohľady) s kótou vyústenia komína
- kópia listu vlastníctva
•

súhlas na uvedenie stavby MZZO do prevádzky
- projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby – časť vykurovanie
- výkres rez stavby (pohľady) s kótou vyústenia komína
- doklad o tom, že zdroj znečisťovania ovzdušia spĺňa požiadavky a kritéria vyplývajúce z platnej legislatívy
na ochranu ovzdušia (certifikát kotla, krbovej vložky...)

__________________________________________________________________________________________
Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia, alebo pri modernizácii
jestvujúcich zariadení sa musí voliť najlepšie dostupná a z hľadiska ochrany ovzdušia najvýhodnejšia technika
(t.j. technika zabezpečujúca vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia).

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach
prevádzkovateľa

