Meno, priezvisko / resp. názov /, adresa žiadateľa, telefón, resp. e – mail na žiadateľa.
Utónév, családnév/Cégnév/, kérvényező címe/, telefonszáma, ill. e-mail címe

Obec Rúbaň
941 36 Rúbaň 27

V/Hely ............................... dňa /nap ............................
Vec: Malý

zdroj znečistenia ovzdušia – žiadosť o vydanie súhlasu
Tárgy: Kisebb légszennyező forrás – beleegyezés kérelme
podľa ustanovenia § 17 ods. 1 a ods. 2 a § 22 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší/a Tt. 137/2010 sz. törvénye a légkörről 17 sz. § 1 és 2 bekezdése, a 22 sz. § e)
betűje szerint
a) na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia (pri stavebnom povolení)/
kisebb légszennyező forrás megépítésére (építkezési engedélynél)
b) na užívanie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia ( pri kolaudačnom konaní)/
kisebb légszennyező forrás használására (használatba vételi engedélyezési eljárás
során)
c) na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia projektu/
engedélyezésnél a műszaki berendezés megváltoztatására, a tervezet funkcióbeli
kihasználásának változtatására
d) na zmeny používaných palív a surovín a ich prevádzku po vykonaných zmenách/
üzemanyagés nyersanyag használatának módosítására és üzemeltetésükre
a változtatások után
I. Stavebník – prevádzkovateľ MZZO/KLF Építkező - üzemeltető
.......................................................................................................................................................
II. Miesto umiestnenia MZZO (objekt, ulica, číslo súpisné/popisné, parc. č., lokalita, miestna
časť)/KLF elhelyezési területe (épület, utca, házszám, helyrajzi szám, település, rész)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
III. Technický popis MZZO: ( súpis všetkých samostatných MZZO, pre ktoré sa žiada súhlas)
- kotol, krb a pod./ 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.)/KLF műszaki leírása: (minden önálló KLF szétírása,
amelyre beleegyezés van kérelmezve – kazán, kandalló és has./ müszaki leírás, típus, max.
teljestítménye, gyártási típusa, fűtőanyag, a fűtőanyag tervezett évi fogyasztása, technológia
fajtája és a nyeresanyag fogyasztása, mérete és hasonló
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
IV. Bol som oboznámený/á so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z nástenky/webového
sídla: https://www.obecruban.sk/samosprava/ochrana-osobnych-udajov /Ismertetve voltam
a személyi adatok kezeléséről a Tt. 18/2018 sz., a személyes adatok védelméről szóló törvény
későbbi módosításai és kiegészítése értelmében
a községi hirdetőtáblán, illetve
https://www.obecruban.sk/samosprava/ochrana-osobnych-udajov weboldalon megtalálható
alapszabályról.
...... .....................................................
Podpis žiadateľa/Kérelmező aláírása
(u právnických osôb odtlačok pečiatky)
(jogi személyeknél bélyegző nyomata)

Prílohy/Mellékletek:
typ vykurovacieho telesa s určeným výkonom/fűtőtest típusa meghatározott teljesítménnyel
Projektová dokumentácia MZZO / stavebno – technická dokumentácia, znázornený komín na výkresoch v reze
a pohľade, zakótovaná poloha komína (výduchu) nad strechou a nad terénom/ 1 x pôdorys, rez, pohľad – časť
„Architektúra“ – kópie výkresov
KLF tervdokumentációja/ építeszeti-műszaki dokumentáció, a rajzokon jelzett kémény metszete és látványa –
„Architektúra“ rész – rajzok másolata
- Kópia KM a LV /fotokópie z originálov na právne účely, nie staršie ako 6 mesiacov/
6 hónapnál nem öregett eredeti jogi célokra használandó Katasztrális térkép másolata és Tulajdonjogi
lap másolata,
Kópiu vyjadrenia SPP k PD / súhlas s pripojením stavebníka MZZO na plyn/,
SPP (gázművek) véleményének másolata a tervdokumentációhoz
- Splnomocnenie (ak žiadateľ nie je stavebník, resp. vlastník) notársky overený podpis/
közjegyző által hitelesített aláírással ellátott felhatalmazás (amennyiben nem az építkező, ill. tulajdonos
kérelmez)
/ toto sa týka situácie kedy je žiadateľom inžiniersko – dodávateľská firma, resp. iná fyzická osoba, ktorá
v konaní zastupuje prevádzkovateľa MZZO/
/ez abban az esetben szükségeltetik, mikor a kérvényező mérnöki – vállalkozói társulás, ill. más fizikai személy,
mely helyettesíti a KLF üzemeltetőt
- Správny poplatok 10.- € pri podaní vypísaného tlačiva aj s prílohami uhradený do pokladne obce/
- 10,-- € közigazgatási eljárási díj megtérítéséről szóló bizonylat a kitöltött nyomtatvány és mellékletei
benyújtásánál

