OBEC BRZOTÍN
Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín

vec:

Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia, podľa § 17 ods.1 písm.a) zákona
NR-SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v z.n.p., na užívanie MZZO .
1. Žiadateľ : (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo telefónu, názov,adresa,sídlo,IČO)

.......................................................................................................................................................
2.

Prevádzkovateľ MZZO : ( meno,priezvisko, názov,adresa,sídlo,IČO)

.......................................................................................................................................................................................
Žiada o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
3. Druh a miesto stavby : (parcela č. KN C, kat.územie, ulica)
Brzotín, ..................................................................................................................................................................................
4.

Typ inštalovaného MZZO :

....................................................................................................................................................................................
5.

Inštalovaný tepelný menovitý príkon / výkon MZZO v kW a druh paliva ::

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

6.

Číslo spisu a dátum vydania súhlasu na stavbu MZZO :

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

7.

Prípadné zmeny vykonané oproti súhlasu na stavbu MZZO : napr. Zmena typu, umiestnenia, počtu zariadení, povoleného
príkonu-výkonu, príp. spôsobu odvádzania spalín

........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prílohy :
1 x Projektová dokumentácia : vypracovaná
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

OBEC BRZOTÍN
Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín
Správny poplatok :

Zákon č.145/2005 Z.z. Zákon o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov :
položka 162 ac) ......... 5.- €

Správny poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Obecného úradu Brzotín pri podaní žiadosti alebo na účet
obce : VÚB, a.s. Rožňava ; č.ú.: 20421582/0200; IBAN : SK36 0200 0000 0000 2042 1582

Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 - 4 zákona NR SR č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon“), poskytuje Obci Brzotín 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 spracovania a archivovania osobných údajov dotknutej osoby. Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že osobné údaje
dotknutej osoby bude spracovávať plne v súlade s ustanoveniami zákona.

V ..........................., dňa ..............................

Poznámka: )1 nehodiace sa

...............................................
Podpis žiadateľa

