
titl. meno priezvisko, trvalé bydlisko, PSČ (organizácie: názov vrátane mena majiteľa a sídla)


Dát. narodenia/IČO : ____________________           v Trnave dňa ______________

Číslo telefónu : ______________________


Mesto Trnava, Mestský úrad
Odbor stavebný a životného prostredia
Ulica Trhová 3
917 71  Trnava


Vec : 	Žiadosť o vydanie rozhodnutia  

        -  na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie MZZO , ak ich povolenie 
             nepodlieha stavebnému konaniu v zmysle § 17 ods. 1  písm. f) zákona č. 137/2010 o ovzduší   

           - na zmenu  technologických celkov patriacich do kategórie MZZO , ak ich povolenie nepodlieha 
             stavebnému konaniu v zmysle  § 17 ods. 1 písm. f) zákona č.137/2010 o ovzduší 

                 - na prevádzku technologických celkov patriacich do kategórie MZZO, ak ich povolenie
                   nepodlieha stavebnému konaniu v zmysle § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 o ovzduší 


Miesto stavby : ______________________________________________________


Druh stavby : ________________________________________________________
( názov stavby podľa PD : napr. RD (novostavba, prestavba), administratívna budova a pod.)


Stručný popis stavby, názov technológie, výroby : ________________________ 
( typ spaľovacieho zariadenia, výkon, tech. popis stavby atď. )

Prílohy :
1. Projektová dokumentácia u: _____________________
2. Technický popis zariadenia 
3. Revízne správy 


                                                                                   --------------------------------------------                                     
                                                                                          podpis žiadateľa (pečiatka)                              
Upozornenie :
Pri podaní žiadosti je potrebné uhradiť správny poplatok, vyrúbený  podľa položky 162 písm. ac) zákona č.145/1995 Z. z.  NR SR o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v hodnote
 - 5,0 eur  (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 ) 
 -10,0  eur  vyrúbený podľa položky 162 písm. af)  zákona č.145/1995 Z. z.  NR SR o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,   (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 )  (v  hotovosti v pokladni MsÚ - Trhová č. 3, Trnava, resp. prevodným   príkazom, príp. poštovou poukážkou, pričom číslo účtu a variabilný symbol poskytne pracovník OSaŽP osobne alebo na  tel.č. 033/32 36 206 - 207)

