
Tlačivo žiadosti o vydanie stanoviska k malému zdroju znečistenia ovzdušia (MZZO)-k stavebnému 
povoleniu 

(poplatok 5 Eur pri podaní vypísaného tlačiva aj s prílohami) 
Žiadateľ: 
....................................................................................................................................................... 
Meno, priezvisko (resp. názov), adresa žiadateľa, telefón 
  
 
 

Obec Hradisko 
059 71  Hradisko 39 

 
 
 
Vec: Malý zdroj znečistenia ovzdušia - žiadosť vydanie súhlasu v zmysle § 17 ods. 1 písm. 
a) a ods. 2 a § 22 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 
 

a) na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia (pri stavebnom povolení) 
b) na užívanie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia      
c) na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia, projektu  
d) na zmeny používaných palív a surovín a ich prevádzku po vykonaných zmenách 

 
Údaje o žiadateľovi: 
Meno a priezvisko (názov obchodného mena)  
 
…...................................................................................................................................................  
 
Trvalé bydlisko (sídlo) …............................................................................................................. 
 
Telef. kontakt …................................................................. Email …...........................................  
 
 
Názov zdroja ….................................................................. typ.................................................... 
tepelný príkon....................kW 
(stacionárny zdroj - kotol, krb, sporák, iný spotrebič)  
 
 
Umiestnenie zdroja …................................................... 
(rodinný dom, bytový dom, garáž, chata, vedľajšia stavba, prevádzková stavba – uviesť aká) 
 
Lokalita stavby: ..................................................................................(kde je zdroj umiestnený) 
 
súpisné číslo: …........................................................ parcelné čísla pozemku: …...................... 
 
 
Projekčná firma názov: …......................................................................................................... 
(ktorá riešila časť vykurovanie)  
adresa: …......................................................................................................................................  
 
zodpovedný projektant: …............................................................................................................  
 
dátum vyhotovenia projektu: ….........................................  
 
 



Tlačivo žiadosti o vydanie stanoviska k malému zdroju znečistenia ovzdušia (MZZO)-k stavebnému 
povoleniu 

(poplatok 5 Eur pri podaní vypísaného tlačiva aj s prílohami) 
 
Prílohy:  
1. projekt stavby, časť ústredné vykurovanie (vykurovanie), písomnú a výkresovú časť 
zameranú na zdroj tepla (kotol, krb .....), jeho príkon a spôsob odvodu spalín (komín)  
 
2. predpokladaná ročná spotreba paliva .....................................................................  
 
 
V Hradisku dňa ...........................................   podpis žiadateľa ................................... 
 
 
 
 
Žiadateľ (ak je žiadateľ fyzická osoba) poskytuje prevádzkovateľovi – Obci Hradisko, 
Hradisko 39, 059 71  Hradisko, IČO: 00326216, súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z .z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovávaním svojich 
osobných údajov, ktoré boli získané na účel vybavenia tejto žiadosti. Čas platnosti súhlasu: 
Dotknutá osoba udeľuje tento súhlas na dobu neurčitú. 


