
meno a priezvisko, trvalé bydlisko, (organizácie: názov vrátane mena majiteľa, IČO, sídlo)
žiadateľ


 									Obec Vrbovce
906 06  Vrbovce č. 42


Vec : 	Žiadosť o  vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona 137/2010 Z. z. o  ovzduší

Miesto stavby : k.ú. Vrbovce, parcela č. _____________________ , opis územia : 

_________________________________________________________________________

vlastníka _________________________________________________________________

Druh stavby : ______________________________________________________________
( názov stavby podľa PD)

Začlenenie zdroja :   malý zdroj znečisťovania 

Údaje o  stacionárnom zdroji : 

1.  typ zariadenia : __________________________________________________________

príkon :_______________, výkon : ______________, účinnosť _______________% 

odvod spalín nad strechu nehnuteľnosti vo výške __________m  nad hrebeň strechy,

celková výška komína – prevýšenie nad terénom dotknutého územia________________ m,

umiestnenie zdroja : /navrhované, schválené alebo skutočné/ umiestnenie : _____________

__________________________________________________________________________

2.  typ zariadenia : __________________________________________________________

príkon :_______________, výkon : ______________, účinnosť _______________% 

odvod spalín nad strechu nehnuteľnosti vo výške ____________ nad hrebeň strechy,

celková výška komína – prevýšenie nad terénom dotknutého územia________________ m,

umiestnenie zdroja : /navrhované, schválené alebo skutočné/ umiestnenie : _____________

__________________________________________________________________________



     Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia, alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení volím najlepšie dostupnú techniku, to zn. techniku zodpovedajúcu najúčinnejšiemu a  najpokročilejšiemu stavu rozvoja činnosti a  technológií a  metódach prevádzkovania, ktorá je ekonomicky a  technicky dostupná a  ktorá zabezpečuje vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí a  ochrany životného prostredia. Stacionárny zdroj je navrhnutý, vybavený a  bude prevádzkovaný v  súlade s  ustanovenými požiadavkami a  STN.

    Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

    Svojim podpisom potvrdzujem správnosť a  pravdivosť údajov uvedených v  tejto žiadosti a  uvedomujem si právne následky v  prípade zistenia nepravdivosti údajov uvedených na žiadosti.


Vo Vrbovciach dňa ________________		 _______________________________

												  podpis
		
Prílohy :
- projektová dokumentácia k  stavebnému konaniu  
                                                                                                   

