OBEC

ZÁKAMENNÉ

Námestie J. Vojtaššáka č. 1002/12, 029 56 Zákamenné
Ohlasovacia povinnosť
podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Zákamenné č. 7/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi a VZN č. 8/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
PRIHLÁŠKA
k množstvovému zberu a vývozu komunálneho odpadu
Pôvodca odpadu:

Vlastník/ užívateľ nehnuteľnosti, správca bytového domu, právnická osoba
Meno/právnická osoba.............................................................................................................................
Trvalé bydlisko/sídlo................................................................................................................................
Adresa nehnuteľnosti + súpisné číslo ......................................................................................................
( v prípade neskolaudovaného domu udávajte parcelné číslo)

Dátum narodenia/IČO .................................................... tel. kontakt ....................................................
Podľa VZN č. 7/2021 a VZN č. 8/2021 požadujem zabezpečiť vývoz:
č. ...........................

v termíne od ...............................................

1. biela
2. modrá
3. červená
4. žltá

1 x 4 týždne v zime, 1 x 4 týždne v lete
1 x 2 týždne v zime, 1 x 2 týždne v lete
1 x 1 týždeň v zime, 1 x 2 týždne v lete
1 x 1 týždeň v zime, 1 x 4 týždne v lete

110l nádoby v počte ......ks

240l nádoby v počte ......ks

13 x ročne
26 x ročne
41 x ročne
35 x ročne
1100l nádoby v počte .....ks

Ohlasovateľ sa svojím podpisom zaväzuje plniť podmienky VZN č. 7/2021 a VZN
č. 8/2021, a zároveň potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné
škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
V Zákamennom, dňa...................................
...................................................................................
podpis vlastníka nehnuteľnosti, užívateľa alebo
správcu bytového domu, právnická osoba

Telefón: 043 5592300

E-mail: zakamenne@zakamenne.sk

IČO: 00315001

V prípade zmeny je odberateľ povinný každú zmenu hlásiť na obecnom úrade Zákamenné
Týmto udeľujem podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov súhlas obci Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné so spracovaním mojich osobných údajov, ktoré
sú uvedené v tejto prihláške, na účely evidencie poplatníkov miestneho poplatku za KO a DSO a vedenia evidencie žiadostí v súlade
s osobitnými právnymi predpismi v oblasti archívnictva a registratúry. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho
odvolania, ktoré je možné podať kedykoľvek písomnou formou. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v §
28 zákona č. 122/2013 Z.z..

OBEC

ZÁKAMENNÉ

Námestie J. Vojtaššáka č. 1002/12, 029 56 Zákamenné

Platba sa uskutoční podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Zákamenné č. 7/2021 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a VZN č. 8/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, v 1 splátke, a to do 31. 03. nasledujúceho roka v sume podľa daného vývozu.

Dodávateľ:
- zabezpečí vývoz odpadu v dohodnutých počtoch kontajnerov v súlade s uzatvorenou zmluvou na základe
harmonogramu vývozu,
- je povinný vyprázdniť i z časti naplnenú nádobu a vrátiť ju na pôvodné miesto,
- akceptuje reklamáciu na vývoz uplatnenú písomne alebo telefonicky na OcÚ Zákamenné do 24 hodín po
termíne neprevedeného vývozu,
- pri vynechaní vývozu v dohodnutom termíne je povinný uskutočniť vývoz v náhradnom termíne podľa
harmonogramu vývozov,
- mimoriadny vývoz mimo dohodnutého alebo náhradného vývozu môže účtovať len, ak bol vykonaný na
základe písomnej objednávky,
- je povinný umožniť aj vývoz mimo poradia (odberateľ zaplatí do pokladne OcÚ Zákamenné za každý odber
ďalšej nádoby mimo poradia).

Odberateľ:
- je povinný zakúpiť si 110 l plechovú nádobu /obec má zabezpečený dostatočný počet nádob/,
- je povinný nádoby udržiavať v dobrom technickom stave počas celého trvania zmluvy,
- je povinný zabezpečiť umiestenie nádob na miesto prístupné mechanizmom v každom ročnom období po
komunikácii vyhovujúcej predpisom o premávke na cestných komunikáciách,
- je povinný umiestniť nádoby vo vývozný deň mimo oplotený pozemok, maximálne však 5 m od prístupovej
komunikácie,
- je povinný zabezpečiť označenie nádob farbou podľa zmluvne dohodnutého druhu vývozu,
- je povinný ju označiť súpisným číslom budovy, ku ktorej nádoba patrí,
- je povinný zabezpečiť v zimnom období uvoľnenie a sprístupnenie smetnej nádoby,
- je povinný zabezpečiť, aby smetná nádoba bola naplnená len komunálnym odpadom,
- je povinný smetnú nádobu umiestniť tak, aby v zimnom období neprekážala pri zimnej údržbe komunikácií,
- je povinný zabezpečiť, aby komunálny odpad v smetnej nádobe nebol mokrý a z toho dôvodu v zimných
mesiacoch nedochádzalo k jeho zamrznutiu,
- je povinný, ak býva na ťažko dostupnom mieste zabezpečiť si vrece na TKO a toto priamo odovzdať pri
zbere TKO.

Telefón: 043 5592300

E-mail: zakamenne@zakamenne.sk

IČO: 00315001

V prípade zmeny je odberateľ povinný každú zmenu hlásiť na obecnom úrade Zákamenné
Týmto udeľujem podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov súhlas obci Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné so spracovaním mojich osobných údajov, ktoré
sú uvedené v tejto prihláške, na účely evidencie poplatníkov miestneho poplatku za KO a DSO a vedenia evidencie žiadostí v súlade
s osobitnými právnymi predpismi v oblasti archívnictva a registratúry. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho
odvolania, ktoré je možné podať kedykoľvek písomnou formou. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v §
28 zákona č. 122/2013 Z.z..

