( Žiadateľ )

Okresný úrad Žiar nad Hronom
Odbor starostlivosti o ŽP
Štátna správa ochrany ovzdušia
Nám. Matice slovenskej 8
965 01 Žiar nad Hronom

Váš list číslo/zo dňa

Náš list

Vybavuje/linka

Žiar nad Hronom

VEC
Žiadosť o súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. ..)
zákona č. 137/2010 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov.
Žiadam o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. ... )
zákona

č.

137/2010

Z.z.

o ovzduší

v znení

neskorších

právnych

predpisov

k ....................................................... (umiestneniu, povoleniu, užívaniu, zmene stavby pred
dokončením, zmena palív, Súboru TPP a TOO, atď....) pre investora :
....................................................................................................................................................
(názov , adresa a IČO podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnost. listu)

v zastúpení
..................................................................................................................................................
(názov , adresa a IČO podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnost. listu)

pre stavbu
................................................................................................................................................
(názov stavby podľa projektu)

Vypracovanej .
................................................................................................................................................
umiestnenom na parcele č. ................... v katastrálnom území. ..................................................
Ďalšie náležitosti žiadosti podľa § 17 ods. 2 zákona o ovzduší na veľký a stredný zdroj
podanej podľa § 17 ods. 1 zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu okrem všeobecných
náležitostí podania (podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk.
predpisov) v závislosti od druhu požadovaného súhlasu obsahuje :
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A) Údaje o stacionárnom zdroji, jeho začlenení a kategorizácii

o navrhovanom,

schválenom alebo skutočnom umiestnení
B) Opis územia, na ktorom je alebo má byť stacionárny zdroj umiestnený
a charakteristiku stavu kvality ovzdušia v tomto území
C) Opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých

emisie vznikajú, sú obmedzované

a vypúšťané do ovzdušia
D) Údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií vypúšťaných do ovzdušia
a o zabezpečení ich dostatočného rozptylu podľa ustanovených požiadaviek
E) Údaje o tom, že stacionárny zdroj je navrhnutý, vybavený a bude prevádzkovaný
v súlade s ustanovenými požiadavkami
F) Návrh spôsobu zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia
a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických
požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zodpovedajúci ustanoveným
požiadavkám
G) Porovnanie stacionárneho zdroja s najlepšou dostupnou technikou
H) Ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje
za potrebné ( napr. odborný posudok, návrh na schválenie postupu výpočtu množstva
emisií predkladaný pri žiadosti o užívanie zdroja )
Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby veľkého zdroja
alebo na zmenu využívania jeho technologických zariadení je potrebné uviesť :
I) Zhodnotenie vplyvu zdroja na úroveň znečistenia v okolí jeho umiestnenia, ak o to
OU požiada (len pri žiadosti o súhlas k umiestneniu veľkého zdroja znečisťovania
ovzdušia alebo na zmenu využívania jeho technologických zariadení )
V prípade, že spoločnosť bude v zastúpení inou spoločnosťou je potrebné predložiť aj
originál plnomocenstva.

................................
pečiatka a podpis žiadateľa
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