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Vec
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia a na jeho
uvedenie do prevádzky.
Záväzné stanovisko
Obec Nižný Hrušov, ako orgán ochrany ovzdušia príslušný podľa 27 ods. l písm. c.) zákona
číslo 137/ 2010 Z.z. O ovzduší (ďalej len zákon o ovzduší) v znení nesk. predpisov, v spojení s § 5
ods. l zákona číslo 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe
žiadosti stavebníka: Lucia Ferková bytom Ondavské Matiašovce 182 a k nej doložených dokladov,
podľa § 17 ods. l písmeno a) zákona o ovzduší vydáva,
súhlas
na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia a na jeho uvedenie do prevádzky. Zdrojom
znečisťovania ovzdušia bude:

•Kotol ústredného kúrenia o výkone 24 kW, na spaľovanie palivového dreva. Odvod spalín
bude dymovodom priemeru 150 mm- do komína, Účinnosť kotla 75, 00 %.
Kotol bude umiestnený v technickej miestnosti na l. NP plánovanej novostavby rodinného
domu na parcele CKN číslo 651, 652 k.ú. Nižný Hrušov.
•Kachľová pec o výkone 12 kW- na spaľovanie palivového dreva, ktorá bude umiestnená
v obývacej miestnosti na prízemí navrhovanej novostavby RD. Spolu výkon zdroja 36 kW.
Podľa § 16 ods. l zákona o ovzduší, prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je
povinný:
a) Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s dokumentáciou a s
podmienkami určenými obcou podľa § 17 zákona o ovzduší.
b) Umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku
zdroju na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať
im potrebné podklady.
c) Vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou.
d) Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať príslušnému orgánu štátnej správy ochrany
ovzdušia údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia..
e) Neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu.
Podmienky uvedené pod písm. b.) a d.), sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby
oprávnené na podnikanie.
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Pri preskúmaní žiadosti o vydanie súhlasu na povolenie a prevádzku vyššie uvedeného
malého zdroja znečisťovania ovzdušia o celkovom výkone 36 kW, a ktorý bude umiestnený v
novostavbe rodinného domu na parcele CKN číslo 651 a 652 k.ú. Nižný Hrušov stavebníka: Lucia
Ferková bytom Ondavské Matiašovce č. 182 bolo zistené, že z tejto žiadosti a z dokumentácie vyplýva
odôvodnenie najvýhodnejšieho riešenia pre zdroj. Na podklade tejto žiadosti a dokumentácie bolo
vydané toto záväzné stanovisko.
V zmysle § 17 ods. l písm.a.) zákona o ovzduší, tento súhlas je záväzným stanoviskom na
účely konania podľa § 140b zákona číslo 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov, (stavebný zákon). Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v
konaní podľa stavebného zákona záväzný.

Ján F e n č á k
starosta obce

Doručí sa
-Lucia Ferková, Ondavské Matiašovce 182, 094 01 Ondavské Matiašovce.

Poznámka
Na konanie podľa zákona o ovzduší sa vzťahuje všeobecný predpisov o správnom konaní,
s výnimkou konaní okrem iných, podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší.
Vydanie záväzného stanoviska nepodlieha správnemu poplatku, nakoľko stanovisko je
vydané v rámci stavebného konania o povolení novostavby, v ktorej sa zdroj bude nachádzať.

