
Žiadateľ: 

tel. č.: .... e-mail:

Mestský úrad
Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
Štúrova č. 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

Vec: Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Týmto žiadam o povolenie nového zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorým bude

o príkone............ ....................kW, (výkone.............. ..................kW, účinnosti....... .....................%)

o príkone............ ....................kW, (výkone.............. ..................kW, účinnosti....... .....................%)
v stavbe:"................................................................................................................................................ "

v k.ú.............................................................parc.č.:..................................

Spaliny budú odvedené nad strechu nehnuteľnosti vo v ý š k e ...............................  nad hrebeň

strechy. Vlastníkom stavby j e ..............................................................................................................

Uvedený zdroj bude slúžiť na zabezpečenie 

A ako palivo bude používané........................

Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon") poskytuje Mestu Liptovský Mikuláš (ďalej len „mesto") súhlas so spracovaním všetkých v 
tejto žiadosti uvedených osobných údajov a to za účelom bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby s tým, 
že je oprávnený tento súhlas písomne odvolať v prípade preukázateľného porušenia zákona zo strany mesta. Doba platnosti 
súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Mesto týmto 
prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby bude spracovávať plne v súlade s ustanoveniami zákona.

Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia , alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení 
volím najlepšie dostupnú techniku, to zn. techniku zodpovedajúca najúčinnejšiemu a najpokročilejšiemu stavu rozvoja činnosti a 
technológií a metód ach prevádzkovania, ktorá je ekonomicky a technicky dostupná a ktorá zabezpečuje vysoký stupeň ochrany 
zdravia ľudí a ochrany životného prostredia.

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto žiadosti; a uvedomujem si právne následky 
v prípade zistenia nepravdivosti údajov uvedených na žiadosti.

V Liptovskom Mikuláši dňa: podpis:

Prílohy
-  kópia výpisu z listu vlastníctva
-  projektová dokumentácia k stavebnému konaniu
-  doklad o zaplatení správneho poplatku 10 € v zmysle zákona o správnych poplatkoch, 

v prípade vydania rozhodnutia, ak povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu


