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VZOR                                                                          
                                                                                       

OZNÁMENIE O ZBERE ALEBO VÝKUPE ODPADU 

Rok: 

 
List č. 
Počet listov 
 
Označenie 
činnosti 
 
ORGANIZÁCIA                                                                                                           PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD 
  IČO          
Obchodné meno: Názov: 

Adresa 
Ulica: 
Obec:                                              PSČ: 

Adresa 
Ulica: 
Obec:                                               PSČ: 

Štatutárny orgán 
Meno a priezvisko: 
Telefón:                                          Fax: 
e-mail:                                            URL: 

Zodpovedná osoba 
Meno a priezvisko: 
Telefón:                                           Fax: 
e-mail:                                             URL: 

Dátum  Dátum 
                        
                 ------------------------------------------------------- 
                 Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis   

                ------------------------------------------------------- 
                Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis     

 

    
 

VYPLNÍ OBEC 

Odtlačok pečiatky:           
          

Evidenčné číslo:  

Dátum doručenia: 

Doklad overil: 

    
   

   
   

Por. 
číslo 

Kód odpadu podľa 
Katalógu odpadov 

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov Hmotnosť odpadu (v tonách) 

1 2 3 4 
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Spôsob vypĺňania tlačiva OZNÁMENIE O ZBERE ALEBO VÝKUPE ODPADU 
 
Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu sa vypĺňa za komunálne odpady  uvedené v Katalógu 
odpadov: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 03, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 
01 36, 20 01 39,  20 01 40, 20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 01 40 04, 20 01 40 05, 20 01 40 
06, 20 01 40 07. 
 
Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu. 

Označenie činnosti – uvedie sa zber alebo výkup. 

Evidenčné číslo – pridelí a vyplní obec. 

Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia oznámenia. 

Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva. 

ORGANIZÁCIA 
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako 
osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest. 
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-
podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. 
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie. 
Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je 
zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich 
meno, priezvisko, dátum a podpis. 
PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD  
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná 
s organizáciou. 
Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie. 
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne. 
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, jej telefón, 
fax, e-mail, adresa URL. 
 
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa kód vyzbieraného alebo vykúpeného odpadu. 
Názov odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa názov vyzbieraného alebo vykúpeného odpadu. 
Hmotnosť odpadov – uvedie sa hmotnosť vyzbieraného alebo vykúpeného odpadu v tonách za rok.  
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