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V Bratislave dňa: ................................................ 

 

VEC: Žiadosť o súhlas k dodatočnému povoleniu stavby a k prevádzke malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia   

Stavebník (meno priezvisko): ................................................................................................................................ 

Adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................... 

Tel. kontakt/ email: ................................................................................................................................................. 

(žiadateľ - splnomocnenec: meno, priezvisko / názov al. obchodné meno, poštová adresa, tel. kontakt) 

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

Názov stavby: ........................................................................................................................................................ 

Miesto stavby (ulica, parc. č., súp. č., katastrálne územie): .................................................................................. 

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

 

Prílohy predkladané k žiadosti: 

1. výkres situácie z katastrálnej mapy 

2. projektová dokumentácia „ Vykurovanie “ s uvedením technických parametrov malého zdroja 

znečisťovania ovzdušia ( typ plynového kotla, krbu, agregátu, max. tep. príkon, druh a spotreba 

paliva)  

3. technický výkres: umiestnenie ústia komína podľa platnej STN EN 15287-1 resp. 15287-2, rez, 

pohľad skutočnej realizácie odvádzania znečisťujúcich látok s uvedením výšky komínov od úrovne 

terénu a prevýšením nad úroveň strechy objektu, potvrdený pečiatkou a podpisom odborne 

spôsobilej osoby  

4. doklad o preskúšaní komína  

5. v prípade  technologických celkov, spadajúcich  do  kategórie malý  zdroj  znečisťovania   ovzdušia:  

- popis technológie, projektovaná spotreba surovín používaných v technologickom procese, typ 

odlučovacích zariadení, miesto a spôsob vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia 

6. na vyzvanie hlavného mesta ako orgánu ochrany ovzdušia je žiadateľ podľa §17 ods. 4 zákona 

č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov povinný  priložiť k žiadosti  o vydanie 

súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia odborný posudok   

7. splnomocnenie na zastupovanie (v prípade ak stavebník je zastúpený žiadateľom) a súhlas 

s  poskytnutím osobných údajov stavebníka na spracovanie.  

   

 

 

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

                       Podpis žiadateľa   
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Žiadateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, ako prevádzkovateľ spracúva 

osobné údaje na základe zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zák. č. 71/1976 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov za účelom vydávania záväzných stanovísk k stavbám 

a k prevádzke malých zdrojov znečistenia ovzdušia. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením 

č. 679/2016 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné 

údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej 

moci, prípadne iným orgánom podľa osobitných zákonov. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú 

v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť 

právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie 

spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie 

informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke hlavného 

mesta https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov alebo osobne na pracovisku prvého kontaktu 

hlavného mesta.  

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok 

nemožnosť plnenia zákonnej povinnosti. 
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