Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Evidenčné číslo platiteľa poplatku 1):

ŽIADOSŤ O ZAPOJENIE DO SYSTÉMU ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO
ODPADU ZO ZÁHRAD
Meno a priezvisko (platiteľ poplatku):
..................................................................................................................................... Titul:......................
Ulica: ................................................................... Orientačné číslo: ................. Súpisné číslo: ................
Mesto: .................................................................................................................. PSČ: ............................
Adresa na doručenie písomností:
Ulica: .................................................................... Orientačné číslo: ................ Súpisné číslo: ................
Mesto: .................................................................................................................. PSČ: ............................
Telefón: .........................................E-mailová adresa: ...............................................................................

A. VZNIK ZAPOJENIA DO SYSTÉMU ZBERU 2)
podľa § 13 ods. 8
□ I. Žiadosť o dodanie kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby*
□ II. Prehlásenie držiteľa odpadu, že nepožaduje kompostovací zásobník ani zbernú nádobu*

*Vyplní sa len vybraná možnosť

1

) § 2 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.
2
) Vznik zapojenia v systéme sa preukazuje relevantným dokladom preukazujúcim túto skutočnosť uvedeným v prílohe zapojenia (list
vlastníctva, nájomná zmluva, vyplnené tlačivo podľa § 14 ods. 1 a pod. ).

I. Žiadosť o dodanie kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby:

□ kompostovací zásobník

miesto umiestnenia ........................................................................

parc. č. .......................................

k. ú. ...............................................................................

□ 400 – 500 l kompostovací zásobník

výmera záhrady (zelene) do 200 m2

□ 600 – 700 l kompostovací zásobník

výmera záhrady (zelene) do 500 m2

□ 1 000 l kompostovací zásobník

výmera záhrady (zelene) nad 500 m2

□ spoločný kompostovací zásobník 3) miesto umiestnenia ....................................................................
parc. č. ................................ k. ú. .........................................................................................................
1 ................................
2.................................

počet domácností ......................

3.................................
4.................................
5.................................

evidenčné čísla platiteľov poplatku (domácností)

3

□ 400 – 500 l kompostovací zásobník

výmera záhrad (zelene) súhrnne do 300 m2

□ 600 – 700 l kompostovací zásobník

výmera záhrad (zelene) súhrnne do 500 m2

□ 1 000 l kompostovací zásobník

výmera záhrad (zelene) súhrnne do 1 000 m2

) Zapojenie sa preukazuje písomnou dohodou domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka/zbernej nádoby.

□ zberná nádoba 120 l

počet ............

pri intervale odvozu 1x za 14 dní

odvozné miesto .......................................................................................

výmera záhrady (zelene) ..................... m2

□ zberná nádoba 240 l

počet ............. pri intervale odvozu 1x za 14 dní

odvozné miesto .......................................................................................

výmera záhrady (zelene) ...................... m2

□ spoločná zberná nádoba ³)

počet ............. pri intervale odvozu 1x za 14 dní

odvozné miesto ..........................................................................................................................................

veľkosť nádoby:

□ zberná nádoba 120 l

□ zberná nádoba 240 l

výmera záhrady spolu (zelene) ................... m2
1 ................................
počet domácností ................

2.................................
3.................................
4.................................

evidenčné čísla platiteľov poplatku (domácností)

II. Prehlásenie, že nepožaduje kompostovací zásobník ani zbernú nádobu z dôvodu, že:

□ má kompostovací zásobník

4

)

□ odpad zo zelene pre neho zabezpečuje subjekt, s ktorým má držiteľ odpadu zmluvu 5)

□ žiada o súhlas so zriadením komunitného kompostoviska 6)

□ žiada o súhlas s užívaním spoločného kompostovacieho zásobníka 3)

evidenčné číslo platiteľa poplatku žiadateľa
o dodanie spoločného kompostovacieho zásobníka



Zoznam príloh:

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


Vyhlásenie:

Týmto vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú správne a úplné a súhlasím bez výhrad, aby tieto
údaje boli zhromažďované, spracované a uchovávané v informačnom systéme hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy a poskytnuté na ďalšie spracovanie oprávnenej osobe v súlade so
zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov výhradne za účelom zabezpečenia realizácie poskytnutia zbernej nádoby,
kompostovacieho zásobníka, zaregistrovania komunitného kompostoviska, zberu a prepravy odpadu
zo záhrad na území hlavného mesta a jeho následného zhodnotenia.
V Bratislave, dňa..................................
...................................................................
podpis správcu nehnuteľnosti
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) Priloží sa čestné prehlásenie, o vlastníctve kompostovacieho zásobníka.
) Preukazuje sa zmluvou s oprávnenou osobou podľa § 13 ods. 14 tohto nariadenia.

5
6

) Predkladá sa žiadosť podľa § 14 ods. 1.

