
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Meno a priezvisko /názov firmy/, adresa stavebníka na doručenie písomností, resp. adresa 

splnomocneného zástupcu v zmysle plnej moci, tel. č. . 

 

 

                                                                     V  .................................., dňa .................................  

 

                                                                                          Titl. 

                                                                                          Obecný úrad v Bernolákove 

                                                                                          Hlavná 111 

                                                                                          900 27  Bernolákovo 

 

Vec: Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie  malého zdroja znečisťovania  ovzdušia.       

        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

             Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia /ďalej  

len MZZO/ v súlade s § 22 písm. e)  a § 27 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z.  

o ovzduší,   ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, v nadväznosti na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 

 

Názov stavby: .............................................................................................................................. 

 

Miesto stavby: ............................................................................................................................. 

 

Pozemok p. č.: ............................................................................................................................. 

 

Popis - druh a typ MZZO,  druh paliva, max výkon v kW: .................................................. 

 

...................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 

 

                                                                                               ....................................................... 

                                                                                                           podpis žiadateľa 

                                                                                                  /splnomocneného zástupcu/ 

 
Prílohy  -   záznam o osadení MZZO odborne spôsobilým pracovníkom vo výstavbe  

 -    montážny list MZZO, ktoré boli osadené 

 -    záznam o skúške komína  

V zmysle položky 162 zákona NR SR č. 286/2012 Z.z. o správnych poplatkoch , ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,  

je žiadateľ povinný pri podaní žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie MZZO uhradiť správny 

poplatok 5,- €.  
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