Návratku odovzdať v termíne do 09.12.2016 !

NÁVRATKA
k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Priezvisko, meno, titul:

rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu:
Korešpondenčná adresa:
Mobil:

mail:

Vami zvolená alternatíva v zmysle uvedených alternatív:
VARIANT 1

Komunálny odpad s bio nádobou

VARIANT 2

Bez nádoby na bio odpad s vlastným kompostovacím zásobníkom

adresa umiestnenia nádoby

počet
poplatníkov
v domácnosti

objem nádoby KO
x frekvencia vývozu

BIO nádoba
/26 vývozov

kompostovací zásobník
s čestným prehlásením

ÁNO/NIE

ÁNO/NIE

Do množstvového zberu v tejto domácnosti sú zahrnuté tieto osoby (rodinní príslušníci, napr. deti,
spolužijúce osoby):
Priezvisko, meno a rodné číslo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dátum:

Podpis:

Vypĺňať iba v prípade, ak nemáte záujem o bio nádobu a máte svoj vlastný kompostovací zásobník !

Čestné prehlásenie
o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad pomocou vlastného kompostovacieho zásobníka

Dolupodpísaný/á ......................................................................................................................... ,
Rodné číslo: .......................................... ,
Trvale bytom ................................................................................................................................ ,
Adresa umiestnenia kompostovacieho zásobníka..........................................................................,
Kompostovací zásobník v objeme .......... litrov, pozemok pre údržbu zelene vo výmere ............ m²

Týmto čestne prehlasujem a beriem na vedomie za všetkých členov domácnosti
uvedených v návratke, ktorých som zástupcom, že:
» na adrese umiestnenia kompostovacieho zásobníka riadne kompostujeme všetok biologicky rozložiteľný odpad
z našej domácnosti vo vlastnom kompostovacom zásobníku.
» som si vedomý skutočnosti, že správca dane a poplatkov má v zmysle zákona oprávnenie vykonávať miestne
zisťovanie za účelom preverenia a zistenia skutočností potrebných na svoje účely.
» je zakázané vyhadzovať bioodpady do nádoby na komunálny odpad, nakoľko v zmysle zákona o odpadoch je
zakázané skládkovanie bioodpadov. Som si vedomý skutočnosti, že porušenie zákona o odpadoch zakladá
skutkovú podstatu priestupku v zmysle §115 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, pričom výška pokuty pre fyzickú
osobu je stanovená do výšky 1.500€.
» v prípade, že sa preukáže, že občan nepostupuje v zmysle tohto prehlásenia, bude povinný si objednať
likvidáciu bioodpadu prostredníctvom bio nádoby.
» toto čestné prehlásenie má platnosť na dobu neurčitú. V prípade zmeny údajov vzniká povinnosť ho
aktualizovať do 30 dní.
Som si vedomý/á následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v čestnom prehlásení.

Dátum:

Podpis:

