_______________________________________________________
/meno, priezvisko, adresa žiadatel'a , názov firmy, IČO/

Obec Žabokreky n/N
958 52 Žabokreky nad Nitrou

Vec:
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby* - užívanie* - zmenu* malého zdroja
znečisťovania ovzdušia (ďalej " MZZO) / * nevhodné prečiarknúť /
Dolupodpísaný (í)
bytom
Vás žiada (jú) o vydanie súhlasu na povolenie
stavby* - užívanie* - zmenu* / * nevhodné prečiarknnúť/ malého zdroja znečisťovania
ovzdušia podľa §17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorý je
záväzným podkladom pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov rozhodnutia o
povolení stavieb nasledovne:
a) údaje o stacionárnom zdroji, jeho začlenení a kategorizácii a o jeho navrhovanom,
schválenom alebo skutočnom umiestnení,

b) opis územia, na ktorom je alebo má byť stacionárny zdroj umiestnený a
charakteristiku stavu kvality ovzdušia v tomto území,

c) opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a
vypúšťané
do ovzdušia,

d) údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií vypúšťaných do ovzdušia a o
zabezpečení ich dostatočného rozptylu podľa ustanovených požiadaviek,

e) údaje o tom, že stacionárny zdroj je navrhnutý, vybavený a bude prevádzkovaný v
súlade
s ustanovenými požiadavkami,

f) návrh spôsobu zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia a
preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a
všeobecných podmienok prevádzkovania zodpovedajúci ustanoveným požiadavkám,

g) porovnanie stacionárneho zdroja s najlepšou dostupnou technikou, 21)

h) ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje
za potrebné.

Prílohy: projektová dokumentácia

V Žabokrekoch nad Nitrou
dňa
Podpis žiadatel'a:

„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.

