( Žiadateľ ) Meno, priezvisko, rodený/á, Trvalý pobyt
Názov, obchodné meno, sídlo, IČO

Obec Brezovica
Osloboditeľov 346
028 01 Brezovica

VEC
Žiadosť o súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. ....) zákona č.
137/2010 Z.z.

Žiadam o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 27 ods. 1 písm. ... )
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší k .................................................. ... (povoleniu, užívaniu,
zmene stavby pred dokončením, zmena palív, atď....)
Investor :

....................................................................................................................................................
(Meno, priezvisko, rodený/á, trvalý pobyt
Názov, obchodné meno, sídlo, IČO)

pre stavbu

................................................................................................................................................
(názov stavby podľa projektu)

umiestnenom na parcele č. ................... v katastrálnom území Brezovica.

Ďalšie náležitosti žiadosti podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona o ovzduší :
- Projekt stavby + list vlastníctva, splnomocnenie za zastupovanie (ak žiadosť podáva
niekto iný ako investor stavby)

A) Všeobecné údaje o stacionárnom zdroji, o jeho technických parametroch a údaje o
jeho navrhovanom, schválenom alebo skutočnom umiestnení .......................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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B) Opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované
a vypúšťané do ovzdušia vrátane údajov o výškach komínov alebo výduchov, ktorými
sú alebo budú emisie vypúšťané do ovzdušia.................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

C) Údaje o palivách, ktoré sú alebo budú spaľované a údaje o surovinách, ktoré sú alebo
budú spracovávané ..........................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
D) Ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje
za potrebné ......................................................................................................................
...................................................................................... ..........................................................

V Brezovici dňa ...............................

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

pečiatka a podpis žiadateľa

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných
údajov, vyjadrujem súhlas obci Brezovica, so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v žiadosti
o súhlas orgánu ochrany ovzdušia k povoleniu stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia a v priložených
prílohách. Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov
dotknutej osoby.
Dotknutá osoba berie na vedomie, že má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,
ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na
súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie
súhlasu nemá zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
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