-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(meno žiadateľa a jeho adresa)

Mesto Svit
Odd. IČÚP a ŽP
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
V .................................... dňa...........................................
VEC
Žiadosť o vydanie súhlasu pre stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
V zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ovzduší) žiadam orgán ochrany ovzdušia o1/: 1. vydanie súhlasu podľa §17, ods.1,
písm. a) zákona o ovzduší na:
a) povolenie stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia;
b) zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia;
c) užívanie stavby malých zdrojov
Stavba – objekt (druh, jej označenie): ..................................................................................................
ulica č.............................................................Svit, na pozemku parc.č.KN-C ......................v k.ú. Svit
PD vypracovaná:....................................................................................................................................
Účel stavby:............................................................................................................................................
Zdroj znečisťovania ovzdušia (druh, označenie, typ):...........................................................................
..............................................................jeho umiestnenie v objekte.......................................................
Údaje o parametroch zdroja znečisťovania ovzdušia (výkon, kapacita, účinnosť):...............................
................................................................................................................................................................
Zaústenie odvodu spalín:........................................................................................................................

................................................
podpis žiadateľa

Prílohy:
a) povolenie stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia;
- projektová dokumentácia
b) zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia;
- projektová dokumentácia
c) užívanie stavby malých zdrojov
- revízne správy z vykurovania (plynoinštalácie) alebo technológie,
- certifikáty použitých výrobkov
- potvrdenie o vykonaní preskúšania komína

Informovanie o spracúvaní osobných údajov
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@svit.sk
Právny základ: osobitný zákon č.137/2010 Z. z. o ovzduší
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Svit
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nie
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku
Mesto Svit po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí
likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Svit vyhlasuje, že
zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade
s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a
ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.
Práva žiadateľa:



žiadateľ má právo požadovať od mesta Svit prístup k jeho osobným údajom a právo na ich
opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu
osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

