
Žiadosť o vydanie súhlasu k : novostavbe (RD, polyfunkčný objekt), zmene účelu 
využitia stavby, prípadne k umiestneniu nového malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia (ďalej iba „MZZO“), v rámci ochrany ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 
a prevádzky MZZO. 

 
         Obec Bellova Ves 
         Bellova Ves č. 75 
         930 52  Bellova Ves 
 
 
Údaje o žiadateľovi: 
Meno a priezvisko/obchodné meno/ žiadateľa o vydanie súhlasu k  výstavbe MZZO, 
v prípade manželov aj krstné meno manželky (manžela), telefón 
 

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

Trvalý pobyt žiadateľa, ( prípadne uviesť aj adresu pre doručenie písomností): 
 

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

parcelné číslo....................................  druh stavby, ktorej sa zmena, prípadne výstavba týka  
 

(rodinný dom, polyfunkčný objekt, iné) ...................................................................................... 
 

jedná sa o nový zdroj alebo jestvujúci........................................................................................ 
 
 
Špecifikácia MZZO: 
typ plynového kotla............................................................, príkon plyn. kotla .................... kW, 
 
počet plyn. kotlov ...............   Kotol bude umiestnený v miestnosti ........................................... 
 
Príprava TÚV.............................................................................................................................. 
 
Odvod spalín z kotla bude vedený ............................................................................................  
 

......................................................................................cez strechu do vonkajšieho prostredia.  
 
Alternatívny zdroj tepla (krb, kozub, pec na pevné palivo) .......................................................  
 

umiestnený v miestnosti............................................................................................................ 
 
 
Ďalej žiadateľ doloží: 
1. Súhlas vlastníka, prípadne správcu alebo nájomcu stavby (ak mu takéto oprávnenie vyplýva  

z nájomnej zmluvy), ak žiadateľ nie je vlastníkom. 
3. Projektovú dokumentáciu „Vykurovanie“ (pokiaľ nie je doložená k stavebnému konaniu). 
4. V prípade odpojenia sa od centrálneho zdroja, alebo výmenu jestvujúceho zdroja podklady 

v rozsahu pokynov uvedených na druhej strane žiadosti *). 

 
 
Dátum a miesto vyhotovenia žiadosti:........................................................................................ 
 
 
Podpis žiadateľa( ov) ................................................................................................................. 
 
 
 
–––––––––––––––– 
*) prípadne podľa ďalších požiadaviek orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia 



 
Pokyny pre vydanie súhlasu : 

A. Žiadateľ : meno, adresa, telefón 

B. Vec : ŽIADOSŤ O SÚHLAS NA POVOLENIE STAVBY MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA 
OVZDUŠIA (ďalej iba „MZZO“) v súlade s § 22, zák. č. 478/2002 Z. z. 
druh podanej projektovej dokumentácie (ďalej PD) : k stavebnému konaniu 

C. Stavebník : meno, adresa, telefón, 

D. Stavba :  - názov stavby – rodinný dom, bytový dom, byt. jednotka, polyf. dom, prevádzka.... 
charakter – novostavba, nadstavba, rekonštrukcia.... 
účel – bývanie, podnikanie, výroba, sklad – upresniť predmet činnosti ... 
miesto – ulica + číslo, parc. číslo, katastrálne územie 

 

Dokladovú časť predloženej žiadosti bude tvoriť :  
 Palivo – plyn : Kompletná projektová dokumentácia, vrátane „Plynofikácia“ a „Vykurovanie“, 

s technickými parametrami spotrebičov – typ, tepelný príkon kotla,  

plynový kotol – turbo (odvádzanie spalín dymovodom alebo iné technické riešenie, vedeným cez strechu 
objektu), odvádzanie spalín do komína nad strechou objektu, umiestnenie kotla (názov miestnosti) 
kotly na propan – butan; elektr. zdrojový agregát /EZA/ ( + techn. správa o uložení propan butanu, nafty) 
gamat, infražiariče, klimatizačné zariadenia, 

 Projektová dokumentácia „Vykurovanie“: pri vykurovaní kotlom na pevné palivo, i príležitostnom 

vykurovaní kozubom. 
Pre posúdenie predmetnej stavby podľa Vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z., o zdrojoch znečisťovania 
ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a o všeobecných podmienkach prevádzkovania, 
o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách 
zabezpečenia rozptylu emisíí znečisťujúcich látok ďalej vyžadujeme :  
 

1. Odvádzanie spalín dymovodom, alebo iným technickým riešením vedeným cez strešnú krytinu – 
komínom :  

 technické výkresy riešenia odvádzania znečisťujúcich látok – pohľad na objekt ( prípadne rez dymovodom, 
komínom) s uvedením výšky dymovodu, komína od úrovne terénu a prevýšenie nad strechu, prípadne strešnú 
krytinu objektu. 

2.  Odvádzanie spalín dymovodom, vedeným cez stenu objektu po fasáde objektu nad strechu: 
(Upozornenie: základom zemného plynu je metán, ktorý obsahuje uhlík a vodík a spaľuje sa prevažne na oxid 
uhličitý a vodné pary. Iba z obsahu nízkeho percenta  dusíka vznikajú zdravotne významné (dráždivé) oxidy 
dusíka. V blízkosti okien, dverí, balkónov, loggií, môže vzniknúť predpoklad dosiahnutia koncentrácie škodlivín 
v spalinách v zdravotne významných hodnotách. Pri nepriaznivých rozptylových podmienkach nie je možné 
vylúčiť dočasné negatívne zmeny vlastností ovzdušia – zadymovanie a zápach na fasáde domu). 

 
Pri odvádzaní spalín cez fasádu iba v rámci rekonštrukcie jestvujúcich objektov  v polyfunkčnom, bytovom 
a podobnom objekte - 

- ak sa jedná o rekonštrukciu byt. jednotky, podnikateľských priestorov vo väčšom objekte : doporučujeme 
odvádzanie spalín riešiť spoločne a/ komínom zo spoločnej kotolne, b/ z jednotlivých kotlov z bytových jednotiek , 
(podnikateľských priestorov) spoločnými komínmi, c/príp. odvod spalín z jednotlivých bytov, podnik. priestorov 
dymovodmi s odvádzaním spalín spoločnou fasádovou rúrou nad strechu objektu. Pri žiadosti o samostatné 
kúrenie v rámci rekonštrukcie v obytnom, polyfunkčnom objekte... doložiť okrem PD: 
 súhlas SPP (ak relevantné) 
 súhlas so samostatným kúrením: majiteľa, správcu, správcu tepla ( ak sa odpájajú od spoločného zdroja) 
 v prípade odvádzania spalín samostatným dymovodom cez spoločnú fasádu objektu doložiť súhlas 

nadpolovičnej väčšiny vlastníkov stavby, bezpodmienečne sú nutné súhlasy s navrhovaným odvádzaním spalín 
majiteľov priestorov bývajúcich (podnikajúcich) na dvoch podlažiach nad ústím dymovodu, ktorých podpisy 
požadujeme čitateľne označiť 

 
Krb pre príležitostné vykurovanie: PD vykurovanie + pohľad na objekt s okótovaním výšky/ústia/ komína od 

úrovne terénu a prevýšenia komína nad hrebeňom strechy + PD požiarna bezpečnosť stavby. 
 
PARKOVANIE: garáž, parkovisko : - počet parkovacích miest, spôsob odvetrania; odborný posudok – pri 

hromadnom parkovisku, hromadnej garáži - /STN 73 6058 nad 4 miesta/, uviesť vlastníka pozemku na ktorom je 
parkovisko. 
 
Ako hlavný zdroj vykurovania kotol na pevné palivo : PD vykurovanie + odborný posudok + pohľady.  
 
V súlade s vyhláškou MŽP SR č. 706/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov, pre stavby 
povolené po 1.1.2004, nie je možné odvádzať spaliny vyústením cez vonkajšiu stenu budovy. 
Toto sa nevzťahuje na zariadenia s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného prívodu 
spaľovacieho vzduchu s tepelným výkonom 10 kW a menším. 

Poznámka: investor ako právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, je povinný o.i. pri 

stavbách uhradiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia ( § 1, zák. č. 401/1998 Z. z a § 3 zák. č. 478/2002 Z. z.)  


