
Meno a priezvisko / názov : ............................................................................................................................... 

Adresa / sídlo : ........................................................................................................ IČO : .................................            

Telefón : ............................................................... E-mail : ................................................................................ 
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Mesto Handlová 
Odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP 
Nám. baníkov 7 
972 51  Handlová 

 

tel.: 046 / 519 25 13 
fax : 046 / 542 56 14 

 
VEC : Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia  (MZZO)  
 
 

I.     Údaje o stavbe, na ktorej má byť MZZO umiestnený : 
 
 stavba : ........................................................................................................................................................ 
 
 nachádzajúca sa na ulici : ........................................................................................................................... 
 
 orientačné číslo : ..........................................................  súpisné číslo : ..................................................... 

 
 parcelné číslo pozemku : ........................... číslo LV ................. katastrálne územie : ............................... 
 
II.    Údaje o MZZO : 
 
 typ technologického celku : ..........................................  počet zariadení : .................................................. 

  
 druh paliva : ................................................................. jednotkový príkon : ..............................................       

  
 

Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním svojich osobných údajov. Osobné údaje budú 
spracované na účel vymedzený osobitným zákonom. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú 
uvedené v žiadosti. Beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len oprávnené osoby. Spracované údaje 
budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 
 

Dátum : ...................................                 
.................................................... 

(podpis žiadateľa, pečiatka) 

 
Prílohy : 
 

 technická dokumentácia MZZO overená autorizovanou osobou resp. projekt stavby zahrňujúci časť 
inštalácie zdroja, 

 preukázať, že riešenie zdroja znečisťovania ovzdušia zodpovedá najlepšej dostupnej technike 
s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na jej obstaranie a prevádzku (v zmysle zákona o ovzduší 
v platnom znení). 

 doklad preukazujúci právo k stavbe, na ktorej má byť MZZO umiestnený.  
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Navrhované riešenie realizácie nového malého zdroja znečisťovania ovzdušia zodpovedá najlepšej dostupnej 

technike. Dostupná technológia pri zohľadnení nákladov na ňu a prínosu z nej umožňuje jej používanie za 

ekonomicky a technicky únosných podmienok a ktorá je za rozumných podmienok dostupná užívateľovi. Na 

základe vyššie uvedeného je reálny predpoklad, že zdroj bude spĺňať určené podmienky ochrany ovzdušia, ako 

aj ostatné podmienky a kritéria vyplývajúce z právnych predpisov ochrany ovzdušia. 

 

Navrhované riešenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v predloženom projekte stavby spĺňa 

požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch na ochranu ovzdušia, ktoré sú nevyhnutné na povolenie stavby 

zdroja. 

 
 
 

.................................................... 
(podpis žiadateľa, pečiatka) 

 


