Mesto Kysucké Nové Mesto, Nám. Slobody č. 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto
OZNÁMENIE
údajov potrebných pre určenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1.

Názov a sídlo organizácie ( právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie ) :

2.

Identifikácia ( IČO ) :

3.

Zoznam všetkých prevádzok na území mesta, ktoré prevádzkujete :

-

názov :

-

sídlo :

-

tel. kontakt:

-

druh činnosti :

-

spôsob vykurovania ( elektrické, plyn, tuhé palivo, ..... ) :

-

doba prevádzky počas dňa, resp. roka ( h/deň, dni/rok ) :

II. ÚDAJE O ZDROJI ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW uvádza:
1.

Typ kotla:

2.

Príkon kotla (MW):

3.

Druh paliva:

4.

Spotreba paliva (t/rok, m3/rok):

Oznámenie vyhotovil :
Za správnosť zodpovedá :

Podpis :
Podpis :

Telefón :

Informácie : MsÚ Kysucké Nové Mesto, odbor ŽP, tel. 4204182
Údaje je potrebné nahlasovať každoročne do 15.2. nastávajúceho roka za rok predchádzajúci. V prípade
nedodržania uvedených podmienok primátor mesta uloží pokutu až do výšky 663,87 €/20.000,-Sk ( § 8,
ods. 3, zák.č. 401/98 Z.z. ).

Ja dole podpísaný/á žiadateľ/ka v súlade s ustanovením § 5, písm. a), § 13, ods. 1, písm. a) a § 14 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení vyhlasujem, že slobodne a bez nátlaku súhlasím so
spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Mesto Kysucké Nové Mesto v rozsahu údajov
uvedených v tejto žiadosti. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby. Účelom
spracúvania je riešenie doručenej žiadosti.
Poučenie:
Podľa § 14, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so
spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým
spôsobom akým súhlas udelila.
V Kysuckom Novom Meste dňa ............................ Podpis žiadateľa/ky ...............................................

