
Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu (zmenu stavby) 
malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) 

podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v z.n.p. 

  
Mesto Rajecké Teplice 
Námestie SNP 29/1 
013 13 Rajecké Teplice 
 
A. Žiadateľ:  
Meno a priezvisko/Názov................................................................................................................. 
 
Adresa/Sídlo  
Obec .............................................................................        PSČ ................................................. 
 
Ulica a č. domu .................................................................        Tel. č. .................................................. 
                                                    
 
B. Investor/stavebník (ak nie je totožné s A):  
 
Meno a priezvisko/Názov...................................................................................................................... 
 
Adresa/Sídlo  
Obec ...........................................................................................        PSČ ............................................. 
 
Ulica a č. domu ..........................................................................        Tel. č. .......................................... 
 
 
C. Stavba:  
Názov stavby ........................................................................................................................................... 
 
Druh MZZO (kotol, krb, činnosť)..................................................................................................... 
 
Umiestnenie: katastrálne územie ......................................................číslo parcely ............................ 
 
D. Údaje o MZZO:  
 
V rámci funkčného a priestorového celku budú na prevádzke umiestnené tieto malé zdroje 
znečisťovania ovzdušia (ak je relevantné, uveďte príkon MZZO): 
 
................................................................................................................................................................... 
 
Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z.  so spracúvaním 
svojich osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú spracované na účel vymedzený 
osobitným zákonom. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti. Beriem na 
vedomie, že údaje môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržať ustanovenia zákona            
č. 428/2002 Z. z., a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi. 

 
 
Miesto, dátum:                                                        Podpis žiadateľa(pečiatka): 
 
 
 
Prílohy k žiadosti: 
1.kópia snímky z katastrálnej mapy resp. geometrický plán, 
2.projektová dokumentácia „Vykurovanie“ s uvedením technických parametrov malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia (typ plynového kotla, krbu, agregátu, max. tepelný príkon, druh paliva), 
3.z projektovej dokumentácie „Architektúra“: 
- technický výkres: umiestnenie ústia komína, pôdorys podlažia so zakresleným malým zdrojom 
znečisťovania ovzdušia (plynový kotol, krb a pod.), 
- technický výkres: priečny rez komína od úrovne terénu po prevýšenie nad úroveň strechy objektu,    
4.v prípade technologických celkov, spadajúcich do kategórie malý zdroj znečisťovania ovzdušia: 
popis technológie, projektovaná spotreba surovín v technologickom procese, typ odlučovacích 
zariadení, miesto a spôsob vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia, 
5.splnomocnenie na zastupovanie (ak je stavebník zastúpený žiadateľom). 


