Postup preberania drobného stavebného odpadu do zariadenia na zber odpadov
– Zberný dvor odpadov Žiar nad Hronom, SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom od
občanov s trvalým pobytom mimo mesta Žiar nad Hronom a následné
administratívne úkony
1. Občan odovzdávajúci drobný stavebný odpad do zariadenia na zber odpadov sa
na Zbernom dvore odpadov spoločnosti Technické služby – Žiar nad Hronom,
a.s. preukáže občianskym preukazom.
2. Odovzdávaný drobný stavebný odpad sa odváži na váhe zberného dvora
a vyhotoví sa vážny lístok.
3. Odpad občan umiestni do určeného veľkokapacitného kontajnera.
4. Zamestnanec zberného dvora po vyhotovení vážneho lístka vypíše tlačivo
Oznámenie – k poplatku za drobné stavebné odpady fyzických osôb v dvoch
vyhotoveniach na základe predloženého občianskeho preukazu. Občan podpíše
obe predmetné tlačivá.
5. Jedno podpísané tlačivo sa odovzdá občanovi. Druhé tlačivo spolu s vážnym
lístkom, bude doručené obci do 10 dní po skončení toho ktorého mesiaca.
6. Obec na základe podkladov od spoločnosti Technické služby – Žiar nad Hronom,
a.s. uskutoční výber poplatku za drobné stavebné odpady v zmysle platného VZN
obce.
7. Spoločnosť Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s. zašle obci faktúru za
likvidáciu drobného stavebné odpadu.
8. Zberný dvor je všetkým záujemcom k dispozícii od pondelka do piatku od 8.00
do 19.00 hodiny, sobota od 8.00 do 17.00.
V Žiari nad Hronom, dňa 15.06.2016

.............................................................
Ing. Ľuboš Ž I L I N Č Á R
riaditeľ spoločnosti
Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s.

.....................................................
Ing. Ľubomír Meliš
starosta obce

Obec: Sklené Teplice

Sídlo obce: č.161

IČO:00321001

966 03 Sklené Teplice

Poradové číslo : ........./ 2016

OZNÁMENIE - k

poplatku za drobné stavebné odpady
fyzických osôb

v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a
platného Všeobecne záväzného nariadenia obce
ÚDAJE O PLATITEĽOVI :
Titul:

Priezvisko:

Adresa trvalého
pobytu (podľa
občianskeho
preukazu):

PSČ
:

Meno:

číslo bytu:

Rodné priezvisko:

telefónne číslo:

Dátum narodenia:

e-mail:

ÚDAJE O MNOŽSTVE DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU – katalógové číslo odpadu 20 03 08:
Množstvo
drobného
stavebného
odpadu

KG

Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením
nepravdivých alebo neúplných údajov.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.

Dátum: ...................................

...........................................................
Podpis platiteľa poplatku

Doplňujúce poznámky správcu poplatku:

Dátum: ...................................

...........................................................
Podpis správcu poplatku

