
 

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie malých zdrojov znečisťovania do prevádzky 
(ďalej iba MZZO), v rámci ochrany ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a prevádzky 
MZZO (ku kolaudačnému konaniu). 
 
Údaje o žiadateľovi: 
Meno a priezvisko/obchodné meno/ žiadateľa o vydanie súhlasu k  výstavbe MZZO, 
v prípade manželov aj krstné meno manželky (manžela), telefón 
 
.................................................................................................................................................. 
 
Trvalý pobyt žiadateľa, ( prípadne uviesť aj adresu pre doručenie písomností): 
.................................................................................................................................................. 
 
parcelné číslo....................................  druh stavby, ktorej sa zmena, prípadne výstavba týka  
 
(rodinný dom, polyfunkčný objekt, iné) ...................................................................................... 
 
jedná sa o nový zdroj alebo jestvujúci........................................................................................ 
 
Špecifikácia MZZO: 
typ plynového kotla............................................................, príkon plyn. kotla .................... 
kW, 
počet plyn. kotlov ...............    
 
Alternatívny zdroj tepla (krb, kozub, pec na pevné palivo) .......................................................  
 
Ďalej žiadateľ doloží: 
1. správa o revízii odbornej prehliadke/tlakovej skúške plynového zariadenia 
2. zápis o tlakových skúškach, skúšky pevnosti a funkčných skúškach vykurovacej sústavy 
3. zápis o namontovaní a odskúšaní plynového kotla, kópia záručného listu 
4. protokol o vykonanej vykurovacej skúške 
5. zápis o napustení plynu a odvzdušnení plynovodu 
6. potvrdenie o preskúšaní komína, pre odvod odpadových plynov z plynového kotla 
7. Doklad od krbovej vložky - certifikát 
8. Projektová dokumentácia „Vykurovanie“ - ak boli vykonané zmeny v PD. 
 

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 k dispozícii 
na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie , ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých 
kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

V ......................... dňa ........................                      podpis žiadateľa ................................ 

O b e c  B z i n c e  p o d  J a v o r i n o u  

OBECNÝ ÚRAD 348                 916 11    BZINCE POD JAVORINOU  
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