Obec Čifáre zastúpená starostom Mgr. Júliusom Czapalom
Obecný úrad Čifáre, Čifáre č. 111, PSČ

951 61, tel. fax 037 788 10 34, e-mail

magdalena.bartkova@cifare.sk

Vec : Žiadosť o súhlas
-

na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
podľa § 17, ods. 1 písm. a/, c/ a f/, a § 27 ods. 1 písm. c/ zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší.

Žiadateľ/meno, priezvisko, meno firmy, adresa, tel. č., kontaktná osoba/:
Meno, priezvisko, názov firmy: ...............................................................................................
Adresa žiadateľa, sídlo firmy: ..................................................................................................
Tel. č., kontaktná osoba: ...........................................................................................................
Názov stavby, objektu, prevádzky (podľa PD):
...................................................................................................................................................
Miesto, adresa stavby (ulica, časť mesta):
Číslo parcely, katastrálne územie:
Druh malého zdroja znečisťovania ovzdušia:
A/ Prevádzkovateľ technologického celku obsahujúceho stacionárne zariadenie na
spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom < 0,3 MW:
Typ kotla:
Príkon kotla:
Druh paliva:
Celkový inštalovaný príkon:
Krb interiérový:
Krb exteriérový:
Príkon krbu:
Príkon krbu:
Druh paliva:
Druh paliva:
Celkový inštalovaný príkon:
Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia, alebo pri
modernizácii jestvujúcich zariadení sa musí voliť najlepšie dostupná technika, t. j.
technika zodpovedajúca najúčinnejšiemu a najpokročilejšiemu stavu rozvoja činnosti a
technológií a metód ich prevádzkovania, ktorá je ekonomicky a technicky dostupná a
ktorá zabezpečuje vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí a ochrany zdravia ľudí a ochrany
životného prostredia.
Upozorňujeme na prílohu č. 9 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012, v zmysle ktorej najnižšia výška
komína alebo výduchu musí byť ≥ 4 m nad terénom; neplatí pre záhradné chatky, záhradné
krby, maringotky a prenosné stacionárne zdroje, ak sú splnené požiadavky na rozptyl emisií
podľa bodu 1.

Obec Čifáre zastúpená starostom Mgr. Júliusom Czapalom
Obecný úrad Čifáre, Čifáre č. 111, PSČ

951 61, tel. fax 037 788 10 34, e-mail

magdalena.bartkova@cifare.sk

Prílohy:
1. Projektová dokumentácia umiestnenia, inštalácie MZZO overenou autorizovanou osobou
2. Kópia z katastrálnej mapy a list vlastníctva (fotokópie)
3. Rezy objektom (čelný pohľad) s okótovaním výšky komína
4. Technická dokumentáciu o zariadení
5. Projekt vykurovania, plynoinštalácie a architektúry, technická správa

V prípade vybavovania žiadosti v zastúpení predložiť splnomocnenie investora na zastupovanie
vo veci prerokovania a schvaľovania dokumentácie predmetnej stavby.

VČifároch dňa ..........................

Podpis žiadateľa : .........................

