Žiadosť o zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnocovania a
zneškodňovania komunálnych odpadov
(právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia)
Obec Trebatice
Obecný úrad
Hlavná ulica 247/107
922 10 Trebatice

A. Žiadateľ:
Obchodné meno ............................................................................ IČO ..................................
(podľa výpisu z obchodného, alebo živnostenského registra)
Adresa žiadateľa ........................................................................... PSČ .................................
(podľa výpisu z obchodného, alebo živnostenského registra)
Kontaktná osoba ...........................................................................Tel. č. ..............................
(uvedie sa osoba, ktorá zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi)
Adresa prevádzky .......................................................................... PSČ .................................
(miesto, kde sa požaduje zabezpečiť zber odpadov, pri viacerých prevádzkach uveďte všetky
s konkrétnou adresou)
Typ prevádzky1) ......................................................................................................................
(A, B, C, D alebo E podľa VZN č. 3/2021 článok 7, ods. 5)
Počet zamestnancov, miest na sedenie, lôžok .....................................................................
e-mail ........................................................................................................................................

B. Spôsob vývozu odpadu:
Počet zberných nádob na netriedený odpad a frekvenciu vývozu určí Obecný úrad Trebatice
v závislosti od objemu nádoby podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Trebatice
o odpadoch
č.3/2021
(dostupné
verejnosti
na
www.trebatice.sk/úrad/úradná
tabuľa/všeobecné záväzné nariadenie/ - archív roku 2021)
Nádoby na triedený odpad (papier, plasty, sklo) je potrebné si zabezpečiť priamo cez
zberovú spoločnosť.
(Nádoba na bioodpad sa prevádzkam neprideľuje)
Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený, že po zrušení prevádzky je mojou
povinnosťou odhlásiť sa zo systému zberu a prepravy odpadov písomnou formou doručenou
na OcÚ Trebatice a uhrádzať poplatok do dňa doručenia oznámenia.
V Trebaticiach, dňa ............................

.........................................................
podpis žiadateľa

Prílohy:



Fotokópia výpisu z obchodného, alebo živnostenského registra
Fotokópia zmluvy s odberateľom nebezpečného odpadu

Ochrana osobných údajov:
V prípade, ak je žiadateľom, dotknutou osobou, fyzická osoba a/alebo fyzická osoba
oprávnená na podnikanie, resp. ak názov prevádzkarne tvorí meno a priezvisko dotknutej
osoby platí, že osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na
webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie/00313106, ako aj vo fyzickej podobe v
sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

Vysvetlivky
1) Typ prevádzky podľa VZN č. 3/2021 článok 7, ods. 5:
A. Kancelária, obchod a služby, zdravotnícke ambulancie, budovy pre náboženské aktivity
- 120 l s vývozom 1 x za 21 dní (1 - 5 zamestnanci)
- 2x 120 l s vývozom 1 x 21 dní (6 - 10 zamestnancov)
- 3x 120 l s vývozom 1 x za 21 dní (11 - 20 zamestnancov)
- 1x 1100 l s vývozom 1 x za 21 dní (21 a viac zamestnancov)
B. Pohostinstvo, reštaurácia, bar, kaviareň a iné zariadenia podobného účelu
- 120 l s vývozom 1 x za 21 dní (1 - 20 miest na sedenie)
- 2x 120 l s vývozom 1x za 21 dní (21 - 50 miest na sedenie)
- 1100 l s vývozom 1 x za 21 dní (51 - 100 miest na sedenie)
C. Penzióny, ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty, sociálne zariadenia
- 120 l s vývozom 1 x za 21 dní (1 - 5 lôžok)
- 2x 120 l s vývozom 1 x za 21 dní (6 - 10 lôžok)
- 3x 120 l s vývozom 1 x za 21 dní (11 - 20 lôžok)
- 1100 l s vývozom 3 x za 21 dní (21 a viac lôžok)
D. Priemyselné a poľnohospodárske budovy, družstvá, obchodné domy, športoviská, výrobné podniky
- 1100 l s vývozom 1 x za 21 dní
E. Ostatné
Prevádzkam, ktoré nie je možné zaradiť do vyššie uvedených typov prevádzok, sa objem vývozu zberných nádob na
zmesový komunálny odpad určuje individuálne prostredníctvom Obecného úradu v Trebaticiach.
Počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad sa môže zvýšiť v závislosti od skutočnej produkcie danej
prevádzky.
K určeniu zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad sa vypočíta aj adekvátna výška miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

