..........................................................................................................................................................................
( meno, priezvisko, adresa, alebo názov sídla, IČO žiadateľa )
OBEC LOVINOBAŇA
SNP 356/1
985 54 Lovinobaňa
V Lovinobani, dňa............................................

Žiadosť o súhlas na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) v zmysle § 27, odst. 1
písm. c) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len zákon o ovzduší)
Zakrúžkuj!





povolenie stavby MZZO
povolenie užívania stavby MZZO
povolenie zmeny stavby MZZO

1. Typ MZZO, prípadne popis zmeny (kotol, činnosť, krb, kachle...) :......................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(stručný technický popis zdroja - jeho energetické alebo technologické časti, príkon v prípade palivovo-energetického
zariadenia v MW, účinnosť zariadenia, druh a spotreba paliva, jeho výhrevnosť, v prípade technológie – projektovaná
kapacita zariadenia, popis jednotlivých technologických operácií, a pod.).

Inštalovaný tepelný menovitý výkon MZZO v kW : ...............................................................................................
Počet MZZO : .................................... Súhrnný menovitý tepelný výkon v kW : ...................................................
Druh paliva: .............................................................................................................................................................
Odvod spalín
(zakrúžkuj):
a/ cez komín umiestnený najmenej 5 m nad terénom
áno nie
b/ iné technické riešenie /vyústenie na vonkajšiu stenu budovy/
áno nie

2. Názov stavby podľa projektovej dokumentácii v rámci ktorej je MZZO .....................................................
....................................................................................................................................................................
Pozemok je evidovaný na LV č. ........................................ par.číslo .......................................................
druh ( kultúra ) :.....................................................................kat. územie : ...............................................
K stavebnému pozemku má stavebník vlastnícke právo, alebo iné právo : ( uviesť aké )
..................................................................................................................................................................
Meno, priezvisko ( názov ) a adresa projektanta : ....................................................................................
...................................................................................................................................................................
Spôsob uskutočnenia stavby ( svojpomocne, zhotoviteľom ) : ................................................................
...................................................................................................................................................................
Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle zákona
NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v z.n.p. a Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679.

.........................................................
Podpis žiadateľa
U právnických osôb odtlačok pečiatky,
( meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby)

POVOLENIE STAVBY MZZO
Prílohy :
1. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnosti.
2. Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi.
3. Projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenou osobou.
časť Vykurovanie- písomnú a výkresovú časť zameranú na zdroj tepla (kotol, krb...), jeho príkon a
spôsob odvodu spalín (komín)
4..Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie stavby.
Poučenie:
* Povolenie stavby MZZO (kotol, krb) pri vybudovaní plynovej alebo inej kotolne na kúrenie a ohrev
teplej úžitkovej vody v rodinnom dome, vo výrobnej hale, v sklade a pod., s max. príkonom
inštalovaných spotrebičov 0,3 MW.
* Žiadosť na povolenie stavby MZZO sa podáva samostatne, nie ako súčasť žiadosti o stavebné povolenie
* Žiadosť sa odporúča podať súčasne alebo neskôr, ako žiadosť na stavebné povolenie. Ak sa podá skôr,
žiadateľ musí priložiť aj PD - časť Vykurovanie a Architektúra.
* Povolenie stavby MZZO sa vydáva formou záväzného stanoviska.
* V povolení stavby MZZO sa v prípade, že bude osadená aj krbová jednotka (krb), súčasne povoľuje aj
jej stavba, keďže taktiež ide o MZZO produkujúci spaliny.
* Správny poplatok – bez poplatku.
* Po uskutočnení stavby, osadení MZZO a jeho skúške kvalifikovanou osobou je potrebné požiadať.
o vydanie súhlasu na užívanie MZZO.

UŽÍVANIE STAVBY MZZO
Prílohy :
1. Správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia
2. Zápis z tlakovej skúšky, protokol o natlakovaní/napustení plynu
3. Pri krboch revíznu správu o preskúšaní komína
4. Doklad o tom, že zdroj znečisťovania ovzdušia spĺňa požiadavky a kritériá vyplývajúce z platnej
legislatívy na ochranu ovzdušia (certifikát kotla, krbovej vložky, výšku komína...).
5.. List vlastníctva-fotokópia z originálov na právne účely
6. Splnomocnenie (pokiaľ žiadateľ nie je stavebník, resp. vlastník nehnuteľnosti)
7. Kópiu vyjadrenia SPP k PD / súhlas s pripojením stavebníka MZZO na plyn
Poučenie:
* Žiadosť na povolenie užívania stavby MZZO sa podáva samostatne, nie ako súčasť žiadosti o vydanie
kolaudačného rozhodnutia, povolenie sa vydáva sa formou záväzného stanoviska
* Správny poplatok – bez poplatku.

ZMENA STAVBY MZZO
Prílohy :
Projektová dokumentácia týkajúca sa zmeny
Poučenie:
* Povolenie zmeny funkčného využitia MZZO sa vydáva formou záväzného stanoviska
* O povolenie treba požiadať, ak počas stavby došlo k zmene typu kotla, jeho umiestnenia, vyústenia komína resp. dymovodu.
To isté platí, ak sa rozhodnete pre zmenu už jestvujúcej stavby MZZO.
* Správny poplatok – bez poplatku.

