
Tlačivo pre domácnosti – rodinné domy, bytovky, osoby 
s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Banská Štiavnica 
 

Žiadosť o úľavu za domáce kompostovanie 
 
 
V zmysle VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady, nižšie uvedení poplatníci, ktorí žijú 
v spoločnej domácnosti na adrese: 

ulica: ......................................................................, č: ...................., 969 01 Banská Štiavnica, 

(ďalej len „Domácnosť“),  

zastúpení poplatníkom (člen Domácnosti): 

(meno, priezvisko, titul) ............................................................, dátum narod.2: ......................., 

kontakt (mail, tel.): ...................................................................................................................., 

celkový počet poplatníkov v Domácnosti: ................................................................................., 

 

ostatní poplatníci, ktorí žijú v spoločnej Domácnosti: 

poplatník1: ............................................., dátum narod.2: ..............., pozn.: .............................., 

poplatník1: ............................................., dátum narod.2: ..............., pozn.: .............................., 

poplatník1: ............................................., dátum narod.2: ..............., pozn.: .............................., 

poplatník1: ............................................., dátum narod.2: ..............., pozn.: .............................., 

poplatník1: ............................................., dátum narod.2: ..............., pozn.: .............................., 

 

žiadajú Mesto Banská Štiavnica o 

poskytnutie úľavy 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. 
 



Poplatníci vyhlasujú, že spĺňajú nasledovné podmienky poskytnutia úľavy za domáce 
kompostovanie:  

• Poplatníci majú zaplatený poplatok za KO za predošlé obdobia a nemajú evidované 
žiadne záväzky voči Mestu Banská Štiavnica a Technickým službám m.p. BS za 
komunálne odpady. 

• Poplatníci kompostujú svoj biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len 
„bioodpad“) formou domáceho kompostovania v súlade so zásadami správneho 
kompostovania a neukladajú ho do nádoby na zmesový komunálny odpad, ani ho 
doma nespaľujú. 

• Poplatníci sú ochotní strpieť náhodnú kontrolu Domácnosti, ktorá obsahuje: 
- kontrolu existencie funkčného kompostoviska pre Domácnosť 
- kontrolu prítomnosti bioodpadu v nádobe na zmesový komunálny odpad pre 

Domácnosť  
 
Poplatníci ďalej súhlasia s ostatnými podmienkami a pravidlami poskytnutia úľavy za domáce 

kompostovanie, ktoré sú uvedené v dohode č. ................. zo dňa: ........................... medzi 

Domácnosťou a Technickými službami, mestský podnik Banská Štiavnica.  

 
 
V Banskej Štiavnici dňa: ............................... 

 

Za Domácnosť: 
 
 

..................................................................,  ............................... 
meno a priezvisko poplatníka               podpis 

 
 

Vyjadrenie kontrolóra: 
Týmto potvrdzujem, že Domácnosť má zriadené funkčné kompostovisko a neukladá 
bioodpad do nádoby na zmesový komunálny odpad. 
 
Kontrolu vykonal: ......................................................................., dňa: ............................... 
 
 
 

.................................... 
       podpis kontrolóra 

 
 
 

 
1 - uviesť paličkovým písmom meno, priezvisko, tituly poplatníka 
2 - uviesť dátum narodenia, v prípade cudzincov sa uvedie č. pasu, do poznámky treba uviesť že ide o cudzinca 


