titl. meno priezvisko, trvalé bydlisko, PSČ (organizácie: názov vrátane mena majiteľa, IČO, sídlo)

žiadateľ
Obec Chvojnica
906 06 Chvojnica 163
Vec : Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do
prevádzky v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší
Miesto stavby : k.ú. Chvojnica, parcela č. _____________________ , opis územia :
_________________________________________________________________________
vlastníka _________________________________________________________________
Druh stavby : ______________________________________________________________
( názov stavby podľa PD)
Začlenenie zdroja : malý zdroj znečisťovania
Údaje o stacionárnom zdroji :
1. typ zariadenia : __________________________________________________________
príkon :_______________, výkon : ______________, účinnosť _______________%
odvod spalín nad strechu nehnuteľnosti vo výške __________m nad hrebeň strechy,
celková výška komína – prevýšenie nad terénom dotknutého územia________________ m,
umiestnenie zdroja : /navrhované, schválené alebo skutočné/ umiestnenie : _____________
__________________________________________________________________________
2. typ zariadenia : __________________________________________________________
príkon :_______________, výkon : ______________, účinnosť _______________%
odvod spalín nad strechu nehnuteľnosti vo výške ____________ nad hrebeň strechy,
celková výška komína – prevýšenie nad terénom dotknutého územia________________ m,
umiestnenie zdroja : /navrhované, schválené alebo skutočné/ umiestnenie : _____________
__________________________________________________________________________
Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia, alebo pri
modernizácii jestvujúcich zariadení volím najlepšie dostupnú techniku, to zn. techniku
zodpovedajúcu najúčinnejšiemu a najpokročilejšiemu stavu rozvoja činnosti a technológií
a metódach prevádzkovania, ktorá je ekonomicky a technicky dostupná a ktorá zabezpečuje
vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia. Stacionárny zdroj je
navrhnutý, vybavený a bude prevádzkovaný v súlade s ustanovenými požiadavkami a STN.

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 Obci Chvojnica ako
prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých v tejto žiadosti uvedených osobných
údajov dotknutej osoby a to za účelom bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie
dotknutej osoby s tým, že je oprávnený tento súhlas písomne odvolať v prípade
preukázateľného porušenia zákona zo strany prevádzkovateľa. Doba platnosti súhlasu sa
viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby bude spracovávať plne
v súlade s ustanoveniami zákona.
Svojim podpisom potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto žiadosti
a uvedomujem si právne následky v prípade zistenia nepravdivosti údajov uvedených na
žiadosti.
V Chvojnici dňa ________________

_______________________________
podpis

Prílohy :
- kópia výpisu z listu vlastníctva
- projektová dokumentácia k stavebnému konaniu
- doklad o zaplatení správneho poplatku
- 5 € v zmysle položky 162 písm. t/ až z/ zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v ZNP
/vydanie súhlasu, ak povoľovanie podlieha stavebnému konaniu/
- 30 € v zmysle položky 162 písm. aa/ zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v
ZNP
/vydanie rozhodnutia, ak povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu/

