
Obec.......................................................................................................................................................... 

(adresa príslušného pracoviska  obecného úradu) 

Vec: Žiadosť na inštaláciu* stavieb malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO), na ich 
zmeny* a na ich prevádzku*, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu (§ 17 odst.1 písm. f) 
zák. č. 137/2010 Z. z. 

*/ nehodiace sa preškrtnúť. 

Stavebník MZZO (meno a priezvisko al.názov a obchodné meno): 

................................................................................................................................................................. 

adresa: (sídlo).........................................................................................................................................., 

kontakt (telefón, e-mail):........................................................................................................................., 

počet kusov MZZO:..................................................................... 

na parcele.........................................................................ulica.................................................................., 

katastrálne územie............................................................, 

typ stavieb MZZO, prípadne popis zmeny (kotol, krb, kachle, činnosť): 

1.    2. 
Typ kotla: 

Výrobca kotla: 

Tepelný výkon MZZO v kW: 

Druh paliva: 

Systém odvádzania spalín: 

Výška komína/výduch: 

Iné: 

V .......................... dňa .............................     ................................................. 

podpis (pečiatka) 

Prílohy: 
1. Úplná projektová dokumentácia pre stavebné konanie /stavba MZZO, zmena stavby MZZO/.
2. Doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 10,- EUR za súhlas podľa § 17, ods.1, písm. f, zák.

č. 137/2010 Z. z., o ovzduší.



 
Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia, alebo pri modernizácii 
nových zariadení sa musí voliť najlepšie dostupná technika, t.j. technika zodpovedajúca najúčinnejšiemu 
a najpokročilejšiemu stavu rozvoja činnosti a technológií a metód ich prevádzkovania, ktorá je 
ekonomicky a technicky dostupná a ktorá zabezpečuje vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí a ochrany 
životného prostredia. 

Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov (ďalej len zákon), poskytuje Mestu Nová Baňa súhlas so spracovaním všetkých 
osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a to za účelom bezpečnej zámenu vylučujúcej identifikácie 
dotknutej osoby. Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania 
osobných údajov dotknutej osoby. 
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