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

Žiadosť o úľavu za domáce kompostovanie
V zmysle VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, nižšie uvedený poplatník, ktorý nemá na
území mesta Banská Štiavnica trvalý alebo prechodný pobyt a
vlastní alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta Banská
Štiavnica na adrese:

ulica: ......................................................................, č: ...................., 969 01 Banská Štiavnica,
(ďalej len „Nehnuteľnosť“),
údaje o poplatníkovi – vlastníkovi nehnuteľnosti:
meno, priezvisko, titul: ............................................................., dátum narod.1: .......................,
adresa trvalého bydliska: ..........................................................................................................,
korešpondenčná adresa2: ......................................................................................................,
kontakt (e-mail, tel.): ............................................................................................................,
(ďalej len „Vlastník“)

žiada 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.
Vlastník vyhlasuje, že spĺňa nasledovné podmienky poskytnutia úľavy za domáce
kompostovanie:
·

·

·

Vlastník má zaplatený poplatok za KO za predošlé obdobia a nemá evidované žiadne
záväzky voči Mestu Banská Štiavnica a Technickým službám m.p. BS za komunálne
odpady.
Vlastník kompostuje svoj biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len
„bioodpad“) formou domáceho kompostovania v súlade so zásadami správneho
kompostovania a neukladá ho do nádoby na zmesový komunálny odpad, ani ho
nespaľuje.
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.

Vlastník ďalej súhlasí s ostatnými podmienkami a pravidlami poskytnutia úľavy za domáce
kompostovanie, ktoré sú uvedené v dohode č. ................. zo dňa: ........................... medzi
Vlastníkom a Technickými službami, mestský podnik Banská Štiavnica.

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

Za Vlastníka:

..................................................................,

...............................

meno a priezvisko vlastníka nehnuteľnosti

podpis

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

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

1 - uviesť dátum narodenia, v prípade cudzincov sa uvedie č. pasu
2 - uvedie sa v prípade ak sa líši od adresy trvalého bydliska

