OBEC

MILOSLAVOV
Ohlasovacia povinnosť

podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Miloslavov č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi k VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
(Ohlasovaciu povinnosť je potrebné doručiť obecnému úradu vždy do 30 dní od dňa kedy nastala.)
PRIHLÁŠKA
nádob na komunálny odpad, papiera a BRKO
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* ............................................telef. kontakt .............................................
E-mail( v prípade, že máte záujem o posielanie dôležitých informácii ohľadne
smetí)..........................................................................................................................................
Podľa VZN č. 3/2016 k VZN č. 5/2015 požadujem zabezpečiť vývoz:
120l nádoby na komunálny odpad v počte
240l nádoby na komunálny odpad počte
1100l nádoby na komunálny odpad počte
K tomu si objednávam:
240l nádoba na papier
ano – nie*
240l nádoba na BIO odpad
ano – nie*

ks .........................................
ks .........................................
ks .........................................

Ohlasovateľ sa svojím podpisom zaväzuje plniť podmienky VZN č. 3/2016 k VZN č.
5/2019, potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné
škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
V ........................................, dňa........................
...................................................................................
podpis vlastníka nehnuteľnosti, užívateľa alebo
správcu bytového domu, právnická osoba
E- mail podatelna@miloslavov.sk
Internet WWW.miloslavov.sk
Bankové spojenie: 187 740 6001/5600

IČO: 00304948
DIČ: 2020662182

Adresa: Obec Miloslavov
Alžbetin Dvor 181
900 42 Miloslavov

Stránkové hodiny:
Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 16.45
Streda
8.00 – 12.00 13.00 – 16.45
Štvrtok
8.00 – 12.00

V prípade zmeny – treba vyplniť aj ďalšie tlačivo“ žiadosť pôvodcu odpadov.....
*nehodiace prečiarknuť
Týmto udeľujem podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov súhlas obci Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181 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 § 19 zákona č. 18/2018 Z.z..

