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

Meno a priezvisko alebo / názov/ a  adresa / sídlo/ navrhovateľa 
Tel.č.:                                                         mail: 

 
 
                                                                          
                                                                          Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove 
                                                                          Hlohovská cesta 104/2, Leopoldov 
                                                                          kontaktná  adresa: Podzámska 39 
                                                                          920 01 Hlohovec 
 
 
VEC: Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia /MZZO/ - pre 
kolaudačné konanie podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v platnom znení 
 
Údaje o navrhovateľovi /stavebník/ :  
 
A, Meno, priezvisko- fyzická osoba:...................................................................................................... 
                                                        ....................................................................................................... 
B, Názov firmy – právnická osoba: ...................................................................................................... 
                                                        ....................................................................................................... 
Adresa/ sídlo/:....................................................................................................................................... 
 
Stavba:................................................................................................................................... 
Pozemok , parcelné číslo:....................................................................................................... 
Katastrálne územie: ............................................................................................................... 
Obec: ..................................................................................................................................... 
 
Údaje o zdroji/ MZZO/ 
Kotol - typ:.................................................................................. 
Max. tepelný výkon v kW: ............................................................................................................. 
odvedenie spalín: .......................................................................................................................... 
zemný plyn alebo  pevné palivo: .................................................................................................. 
 
Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 18/2018 Z.z. 
 
 
                                                                                       ...................................................... 
                                                                                       dátum a podpis navrhovateľa 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
a, správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia -kópia 
b, potvrdenie o preskúšaní komína - kópia   
 
 
 
 



  

§ 17 

 

 (1) Súhlas orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na 

 

a) vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov, rozhodnutí 
o povolení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov a malých zdrojov vrátane ich zmien a 
rozhodnutí na ich užívanie; tento súhlas je záväzným stanoviskom,19) 

 

(3) Žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj 
podľa odseku 1 predkladá žiadateľ príslušnému 
orgánu ochrany ovzdušia. Žiadosť o vydanie 
súhlasu okrem všeobecných náležitostí 
podania20) obsahuje 

 

 

a) všeobecné údaje o stacionárnom zdroji, údaje 
o jeho technických parametroch a údaje o jeho 
navrhovanom, schválenom alebo skutočnom 
umiestnení, 

 

b) opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých 
emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané 
do ovzdušia vrátane údajov o výškach komínov 
alebo výduchov, ktorými sú alebo budú emisie 
vypúšťané do ovzdušia, 

 

c) údaje o palivách, ktoré sú alebo budú 
spaľované a údaje o surovinách, ktoré sú alebo 
budú spracovávané, 

 

d) ďalšie podklady a údaje charakterizujúce 
stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje za 
potrebné. 

správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia 

zápis z tlakovej skúšky, protokol o napustení plynu 

pri krboch revízna správa o preskúšaní komína 

kópia záručného listu kotla, krbovej vložky 

Vec :  Žiadosť o vydanie súhlasu stavby MZZO 

 

 

                - na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods. 1    písm. a)   zákona   
č. 137/2010 o ovzduší  
 

                - na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods. 1 písm. a)    zákona č. 
137/2010 o ovzduší  
 

                 - na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia, povolenia   stavby malého 
zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 o ovzduší  
 

Povolenie stavby malého zdroje znečisťovania ovzdušia (MZZO) 

1. Názov administratívneho úkonu 
Povolenie stavby MZZO formou záväzného stanoviska (vydávané k stavebnému povoleniu) 
Povolenie stavby MZZO (kotol, krb) pri vybudovaní plynovej alebo inej kotolne na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody v 
rodinnom dome, vo výrobnej hale, v sklade a pod., s max. príkonom inštalovaných spotrebičov 0,3 MW. 
 
2. Súvisiace právne predpisy 
- § 22 a § 34 Zákona č. 478/2002 Z. z. (zákon o ovzduší) 
- Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) č.268 
- Príloha č. 2 Vyhlášky č. 706/2002 Z. z. o kategorizácii zdrojov znečisťovania v znení neskorších noviel 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-137#f3720204
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-137#f3720205


 
3. Požadované doklady 
- projektová dokumentácia (časť Vykurovanie) 

 

 


