Príloha č. 2
Obec Zamarovce, Zamarovská 1/97, 911 05 Zamarovce, IČO 00687251, DIČ 2021332302

Oznamovacia návratka
k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pre fyzické osoby – občanov
Priezvisko, meno, titul:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu:
Korešpondenčná adresa:
Telefón:

email:

V súčasnosti využívané - počet nádob a čísla nádob:

Vývoze*

Oznámenie o:
Zmene*

Ukončení*

* nehodiace sa preškrtnite

Vami zvolená alternatíva v zmysle uvedených možností:
VARIANT 1
VARIANT 2

Komunálny odpad s bio nádobou.
Komunálny odpad bez nádoby na bio odpad s vlastným kompostovacím zásobníkom.

adresa umiestnenia nádoby

počet
poplatníkov
v domácnosti**

Objem nádoby KO
x frekvencia vývozu

120 l – 1x mesačne*
120 l – 1 x 14 dní*
240 l – 1x 14 dní*
1100 – 1x mesačne*
* nehodiace sa preškrtnite (podľa tabuľky uvedenej v článku 2, ods. 1, písm.c))
** (podľa tabuľky uvedenej v článku 2, ods. 2, písm. a) alebo b))

VARIANT 1
BIO nádoba
(36 vývozov)

VARIANT 2
kompostovací zásobník
s čestným prehlásením

ÁNO/NIE*

ÁNO/NIE*

Do množstvového zberu v domácnosti sú zahrnuté tieto osoby (rodinní príslušníci, napr. deti,
spolužijúce osoby):
Priezvisko, meno a rodné číslo:
1.

4.

2.

5.

3.

6.

Dátum:

Podpis:

Spracovanie osobných údajov žiadateľa:
Obec Zamarovce spracúva vyššie uvedené osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. Údaje
budú uchovávané po dobu stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup
k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov
alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne
doručením žiadosti na adresu: Obec Zamarovce, Zamarovská 1/97, 911 05, osobne na OcÚ alebo elektronicky na e-mail zamarovce@obeczamarovce.sk zodpovedná osoba za ochranu
osobných údajov: zamarovce@obeczamarovce.sk tel.: +421 32 6523582.

