----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meno, priezvisko/resp. názov/, adresa žiadateľa, telefón, resp. e-mail žiadateľa

Mesto Nesvady - Mestský úrad
Odd. výstavby, rozvoja,
živ. prostr. a správy majetku
Obchodná č. 233/23
946 51 Nesvady

V Nesvadoch dňa .........................

Vec: Malý zdroj znečistenia ovzdušia – žiadosť o udelenie súhlasu
podľa ustanovenia § 17 ods. 1 a ods. 2 a § 22 písm. e) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
a) na umiestenie stavby MZZO*
b) na uvedenie MZZO do prevádzky*

I.

Stavebník – prevádzkovateľ MZZO:

.......................................................................................................................................................
II.

Miesto umiestnenia MZZO (objekt, ulica, číslo súpisné/popisné, parc.č., lokalita)

.......................................................................................................................................................
III. Technický popis MZZO: súpis všetkých samostatných MZZO pre ktoré sa žiada súhlas
(technický popis, druh, typ, výkon zariadenia, výrobná značka, druh paliva, projektovaná ročná
spotreba paliva, druh technológie a spotreba surovín, výmera stacionárneho plošného zdroja
a pod.)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
/Poznámka: ak tu vymedzená plocha nestačí, uveďte vo forme prílohy/

................................................
Podpis žiadateľa
(u právnických osôb odtlačok pečiatky)
Mesto Nesvady spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom spracovania a vybavenia tejto žiadosti. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu
trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym
poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa
požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je
nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom
spracúvaní ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti
na adresu: Mesto Nesvady, Obchodná 23, 946 51 Nesvady, osobne do podateľne alebo elektronicky na email ocu@nesvady.sk

Prílohy - Projektová dokumentácia MZZO (spravidla stavebno-technická dokumentácia)
- Kópia KM a LV
- Splnomocnenie (ak žiadateľ nie je stavebník resp. vlastník)
* vyber jednu z možností

