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 vydanie povolenia stavby MZZO vrátane jej zmeny.)1
1. Žiadateľ (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, názov,adresa,sídlo,IČO)

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

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

.......................................................................................................................................................................................
3. Názov malého zdroja znečisťovania:
....................................................................................................................................................................................
4.

Adresa malého zdroja znečisťovania: ( Brzotín č.KN C)

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

Popis malého zdroja znečisťovania : ( pri stacionárnych spaľovacích zariadeniach uviesť aj sumárny tepelný príkon v kW
a predpokladanú spotrebu paliva za rok ) :

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

6.

Popis zabezpečenia rozptylu emisii z malého zdroja znečisťovania : ( napr. ako sú odvedené spaliny z MZ : a/ do komína
uviesť aj prevýšenie výduchu nad hrebeňom strechy v metroch, pri plynových spotrebičoch s tepelným príkonom nad 35 kW, b/ cez obvodovú
stenu budovy uviesť horizontálne a vertikálne vzdialenosti stredu ústia dymovodu od otvorov, vyčnievajúcich častí,výstupkov,priečnej steny
s oknami,od povrchu terénu, .... )

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

7.

Návrh vedenia prevádzkovej evidencie MZZO :

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

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 af) ......... 10.- €

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 Brzotíne, dňa ..............................

Poznámka: )1 nehodiace sa

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

