
Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby malého 
zdroja znečisťovania ovzdušia 
(§ 17 zák. 137/2010 Z.z. o ovzduší)

Meno a priezvisko: ............................................................................................................................ 

Adresa trvalého bydliska: .................................................................................................................. 

IČO investora (stavebníka): ............................................. 

Telefónny kontakt: ............................................... Email: .................................................................. 

Názov stavby podľa PD: .....................................................................................................................  

Miesto stavby (ulica, kat. územie): ..................................................................................................... 

Číslo parcely: ............................................... 

Typ kotla, krbovej vložky, ine spaľovacie zariadenie: ......................................................................... 
Príkon kotla, krbu, iného zariadenia: .................................................................................................. 
Súhrnný príkon: ................................................................................................................................. 
Druh paliva: ........................................................................................................................................ 

Technológia výroby: ........................................................................................................................... 
(vyplnia organizácie, právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) 

Znečisťujúce látky: ............................................................................................................................. 

Druh vykonávanej činnosti: ................................................................................................................ 
(vyplnia organizácie, právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) 

Znečisťujúce látky: ............................................................................................................................. 

Typ ČOV: 
• čistiareň komunálnych odpadových vôd
• centrálna čistiareň priemyselných podnikov
Projektovaná kapacita čistenia podľa ekvivalentných obyvateľov: ..................................................... 
(počet obyvateľov napojených na čistiareň) 

V Nitre, dňa: ......................  ............................................. 
 podpis žiadateľa 



 
K žiadosti potrebné priložiť:  

1.  PD pre stavebné konanie – len časť ÚK- vykurovanie! 
  
V prípade NOVOSTAVBY sa poplatok neplatí!!!  
  
2. Doklad o správnom  poplatku :   
- 5 € = 150,63  SKK (kurz l €=30,126SKK) v zmysle položky 162  písm. ac)   časti X. Životné 

prostredie zák. č. 145/1995 Z .z. o správ. poplatkoch  (Vydanie súhlasu na zmeny používaných 
palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich 
užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách)  

- 10 € = 301,26 SKK (kurz l €=30,126SKK) v zmysle položky162 písm.  af) časti X. Životné 
prostredie zák. č. 145/1995 Z .z. o správ. poplatkoch  (Vydanie súhlasu na inštaláciu 
technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých 
zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s 
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  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. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom 
za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. 
Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje 
a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup 
k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak sa 
domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať 
sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým 
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 
Predmetné práva si môžete uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Štefánikova tr.60, 
Nitra, osobne do podateľne  alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt na osobu 
zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane 
osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.nitra.sk.                                                                                             
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