....................................................................................................................................................................................
( meno a priezvisko žiadateľa, adresa / názov firmy, sídlo, IČO)
Telef. kontakt: ...............................................
E-mail: ..........................................................
V Snine ..................................................

Mesto Snina
Strojárska 2060
069 01 Snina

VEC
Žiadosť o súhlas na povolenie / užívanie / zmenu1) stavby malého zdroja
znečisťovania ovzdušia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadam Vás o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 zákona č.
137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon o ovzduší“) na
povolenie / užívanie / zmenu 1) stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia:
1.

Názov stavby: .................................................................................................................................................

2.

Kat. územie Snina, parc. č. CKN .............................................................................................................
na ulici / v lokalite .........................................................................................................................................

3. Druh malého zdroja znečisťovania ovzdušia: ......................................................................................
..............................................................................................................................................................................

4. Údaje o zdroji v rozsahu podľa § 17 ods. 3 zákona o ovzduší: .....................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

5. Projektovú dokumentáciu vypracoval: ...................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

1)

......................................................
(podpis žiadateľa, pečiatka firmy)
Nehodiace sa preškrtnite

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
Poskytujem súhlas ako dotknutá osoba v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre mesto Snina,
Strojárska 2060, 069 01 Snina so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu: titul,
meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska (príp. adresa prechodného bydliska) na
vymedzený účel vydania súhlasu stavby malého zdroja znečisťovania uvedený v tejto žiadosti
po dobu trvania konania a dobu archivácie spisového materiálu.

.....................................................
podpis dotknutej osoby

PRÍLOHY:
Fotokópie dokladov
1. k povoleniu - pôdorys podlažia, kde sa nachádza zdroj znečisťovania, pohľad na stavbu
s komínom so zakreslením umiestnenia ústia komína podľa platnej
technickej normy,
- technická správa z PD s údajmi o každom zdroji znečisťovania ovzdušia v
rozsahu § 17 ods. 3 zákona o ovzduší, (jeho začlenení a kategorizácii
v zmysle Prílohy č. 1 Vyhlášky č. 410/2012 Z.z. a Prílohy č. 1 k VZN
mesta Snina č. 142/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Snina - tepelný príkon
každého zdroja - kotol, kozub, ...),
2. k užívaniu

- potvrdenie o odskúšaní komínov,
- technické parametre prevádzkovaného zdroja znečisťovania deklarované
výrobcom (tepelný príkon, ...),
- certifikát zdroja znečisťovania

Podľa § 17 ods. 3 zákona o ovzduší žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj podľa § 17 ods. 1 zákona o
ovzduší predkladá žiadateľ príslušnému orgánu ochrany ovzdušia.
Žiadosť o vydanie súhlasu okrem všeobecných náležitostí podania2) obsahuje:
a) všeobecné údaje o stacionárnom zdroji, údaje o jeho technických parametroch a údaje o jeho navrhovanom,
schválenom alebo skutočnom umiestnení,
b) opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia
vrátane údajov o výškach komínov alebo výduchov, ktorými sú alebo budú emisie vypúšťané do ovzdušia,
c) údaje o palivách, ktoré sú alebo budú spaľované a údaje o surovinách, ktoré sú alebo budú spracovávané,
d) ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje za potrebné.
2)

§ 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

