Tlačivo pre nehnuteľnosti – chaty, chalupy, pozemky a pod.
v meste Banská Štiavnica

Dohoda o domácom kompostovaní č.: ..................
uzatvorená medzi

1. vlastníkom nehnuteľnosti:
adresa nehnuteľnosti: ................................................................., 969 01 Banská Štiavnica,
v zastúpení poplatníkom - vlastníkom nehnuteľnosti:
meno, priezvisko, titul: ........................................................., dátum narod.: .......................,
adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................,
korešpondenčná adresa: ......................................................................................................,
kontakt (e-mail, tel.): ............................................................................................................,
(ďalej len „Vlastník“)
a
2. Technickými službami, mestský podnik Banská Štiavnica
sídlo:
E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica,
IČO:
00185213,
DIČ:
2021107220,
v zastúpení: Ing. Miloslav Filjač, riaditeľ,
(ďalej len „Technické služby BS“).
Čl. 1. Predmet dohody
Vlastník a Technické služby BS sa dohodli, že Vlastník si bude biologicky rozložiteľný
komunálny odpad (ďalej len „bioodpad“) vzniknutý užívaním vyššie uvedenej nehnuteľnosti
(ďalej len „Nehnuteľnosť“) kompostovať formou domáceho kompostovania a nebude ho
ukladať do nádoby na zmesový komunálny odpad (okrem odpadov z mäsa, rýb a mliečnych
výrobkov) ani ho spaľovať.
Ak Vlastník splní podmienky podľa čl. 2 tejto dohody, môže si uplatniť úľavu za domáce
kompostovanie vo výške 10 % z vyrubenej sadzby miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok za KO“) po prípadnom uplatnení
iných zliav v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Úľavu je možné poskytnúť len na základe žiadosti Vlastníka.
Čl. 2. Podmienky udelenia úľavy za domáce kompostovanie
Vlastník spĺňa nasledovné podmienky úľavy za domáce kompostovanie:
1. Vlastník má zaplatený poplatok za KO za predošlé obdobia a nemá evidované žiadne
záväzky voči Mestu BS a Technickým službám BS za komunálne odpady,
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2. Vlastník vyhlasuje, že kompostovanie bude vykonávať v súlade so zásadami správneho
domáceho kompostovania,
3. Nehnuteľnosť má zriadené funkčné kompostovisko, kde Vlastník kompostuje bioodpad
vzniknutý z uživania Nehnuteľnosti formou domáceho kompostovania a neukladá ho do
nádoby na zmesový komunálny odpad (okrem odpadov z mäsa, rýb a mliečnych
výrobkov), ani ho nespaľuje,
4. Vlastník je ochotný strpieť náhodnú kontrolu, ktorá obsahuje:
- kontrolu existencie funkčného kompostoviska pre Nehnuteľnosť,
- kontrolu prítomnosti bioodpadu v nádobe na zmesový komunálny odpad pre
Nehnuteľnosť.
Úľava za domáce kompostovanie sa uplatňuje v nasledujúcom spoplatňovanom období, t.j. v
kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola podaná žiadosť o úľavu.
Vlastník súhlasí s nasledovnými podmienkami:
1. Ak kontrola zistí, že Nehnuteľnosť nemá funkčné kompostovisko alebo v nádobe na
zmesový komunálny odpad sa nachádza bioodpad (okrem odpadov z mäsa, rýb a
mlliečnych výrobkov), upozorní Vlastníka o zistených nedostatkoch.
2. Ak Vlastník nevykoná nápravu a opätovná kontrola zistí, že Nehnuteľnosť nemá funkčné
kompostovisko alebo v nádobe na zmesový komunálny odpad sa nachádza bioodpad,
Vlastníkovi zaniká možnosť úľavy za domáce kompostovanie v spoplatnenom období
(kalendárny rok) nasledujúcom po tejto opätovnej kontrole.
3. Možnosť úľavy zaniká aj vtedy, ak sa zistí, že Vlastník spaľoval bioodpad vzniknutý
z uživania Nehnuteľnosti, prípadne aj iný komunálny odpad a vykonával tak aj po
opätovnom upozornení. Toto sa nevzťahuje na palivové drevo.
Kontrola sa riadi pravidlami definovanými v čl. 3 tejto dohody.
Čl. 3. Pravidlá kontroly
Kontrolu môže vykonávať len osoba oprávnená vykonať kontrolu (ďalej len „Kontrolór“).
Kontrolórom môže byť:
- koordinátor odpadového hospodárstva Mesta BS,
- člen Oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia Mestského
úradu Mesta BS, ktorý má na starosti agendu životného prostredia,
- zástupca Technických služieb, m.p. Banská Štiavnica.
Ak Kontrolór vstupuje na Nehnuteľnosť – pri kontrole domáceho kompostoviska, alebo keď
nádoba na zmesový komunálny odpad nie je verejne prístupná, musí sa preukázať členovi
Domácnosti preukazom kontrolóra.
Kontrolór kontroluje len existenciu funkčného kompostoviska pre Nehnuteľnosť a prítomnosť
bioodpadu v nádobe na zmesový komunálny odpad pre Nehnuteľnosť.
Kontrolór po kontrole vyhotoví záznam z kontroly.

Za Vlastníka:

Za Technické služby BS:

V Banskej Štiavnici, dňa:

V Banskej Štiavnici, dňa:

.............................................
Vlastník

.............................................
Ing. Miloslav Filjač, riaditeľ
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