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Navrhovateľ/stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): 

meno, priezvisko(názov firmy):.................................................................................................... 

adresa (sídlo): .............................................................................................. PSČ: ....................... 

kontakt (tel. č., e-mail): ................................................................................................................ 

 

Obec Korňa 

Obecný úrad č.517 

023 21 Korňa 
 

v ......................... dňa ......................... 

 

 

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu k užívaniu malého zdroja znečistenia ovzdušia (MZZO) 

 

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka 

meno (názov firmy): ............................................................................................................... 

adresa (sídlo): ......................................................................................................................... 

korešpondenčná adr.: ............................................................................................................. 

meno poverenej osoby: ..................................................................................tel.: ................. 

e-mail: .................................................................................................................................... 

splnomocnená organizácia/osoba 

meno (názov firmy): ............................................................................................................... 

adresa (sídlo): ......................................................................................................................... 

korešpondenčná adr.: ............................................................................................................. 

meno poverenej osoby: ..................................................................................tel.: ................. 

      e-mail: .................................................................................................................................... 

 

I.     Údaje o stavbe, v ktorej je MZZO umiestnený : 
 

      označenie a miesto stavby 

názov stavby: ........................................................................................................................ 

ulica, obec: ............................................................................................................................. 

parcelné  čísla: ....................................................................................................................... 

 

II.    Údaje o MZZO : 

       Zdroj č.1 

 Typ technologického celku : ................................................................................................ 

 Počet zariadení : ................................................................................................................... 

 Druh paliva : ......................................................................................................................... 

 Jednotkový  príkon: .............................................................................................................. 

 

       Zdroj č.2 

 Typ technologického celku : ................................................................................................ 

 Počet zariadení : ................................................................................................................... 

 Druh paliva : ......................................................................................................................... 

 Jednotkový  príkon: .............................................................................................................. 

 

 

Žiadateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Obec Korňa, ako prevádzkovateľ spracúva 

osobné údaje na základe zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zák. 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, 

zák. č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov za účelom vydávania 
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záväzných stanovísk k stavbám a k prevádzke malých zdrojov znečistenia ovzdušia. 

Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 679/2016 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa 

poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom 

verejnej moci, prípadne iným orgánom podľa osobitných zákonov. Osobné údaje sa 

uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa 

osobitného zákona. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie 

osobných údajov má za následok nemožnosť plnenia zákonnej povinnosti. 

 
„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 plne k dispozícii na webovom sídle 

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

prevádzkovateľa. 
 

 

 

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

 meno a podpis stavebníka 

 (štatutárneho zástupcu) 

 (odtlačok pečiatky) 

 

 

 

Prílohy predkladané k žiadosti: 

1. typ a technické parametre realizovaného malého zdroja znečisťovania ovzdušia ( napr. typ  

kotla, krbu, agregátu, max. tep. príkon, druh a spotreba paliva) 

2. technický výkres: rez, pohľad skutočnej realizácie odvádzania znečisťujúcich látok 

s uvedením výšky komínov od úrovne terénu a prevýšením nad úroveň strechy objektu, 

potvrdený pečiatkou a podpisom odborne spôsobilej osoby  

3. doklad o preskúšaní komína  

4. kópia súhlasu Obce Korňa  k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

5. splnomocnenie na zastupovanie (v prípade ak je stavebník zastúpený)   

6. certifikát preukázania zhody na MZZO 

 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie

