
Žiadateľ (meno priezvisko, adresa, tel. kontakt, rodné číslo)

Adresát:                   
Mestský úrad Rožňava
Odbor V, ÚP, ŽP a MK
Šafárikova 29
048 01  Rožňava

VEC: 
Žiadosť o     zabezpečenie kontajnera na zmesový komunálny odpad (žiadanka)  

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o zabezpečenie zbernej nádoby :

a. □ veľkoobjemového VOK / □ maloobjemového MOK kontajnera na:
1. 20 03 07 - objemový komunálny odpad - OO

2. 20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov - BRO

jednorázovo s     pristavením   k (popis a adresa nehnuteľnosti na pristavenie + 

dátum)  ....................................................................................................................................

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

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

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

Poznámka:  Nevyplnená  žiadosť  so  všetkými  potrebnými  údajmi  nebude  akceptovaná. 
Pristavenie a odvoz kontajnera je spoplatnené sumou  15,- eur/MOK  a 24,07 eur/VOK s DPH 
a vykonané  až  po  preukázaní  úhrady  (potvrdenie  o úhrade  priložiť  k žiadosti  –  príjmový 
doklad z pokladne MsÚ, resp. potvrdenie o úhrade z bankového účtu). Úhradu za pristavenie 
a odvoz kontajnera na základe podanej žiadosti ste  povinný uhradiť v pokladni mestského úradu 
alebo v prípade elektronicky podanej žiadosti (podatelna  @  roznava.sk  ) na účet Mesta Rožňava č. SK32 
0200 0000 0012 7063 2053, BIC: SUBASKBX, VS: 2230015102, KŠ: 0558, ŠS: dátum pristavenia 
kontajnera (DDMMROK), poznámka pre príjemcu: meno žiadateľa. 
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov- pokosená tráva, opadané lístie, na menšie 
kusy porezané konáre, krovie, atď.
Objemový komunálny odpad – skrine, kusy nábytku, stoličky, sedacie súpravy, fotely, atď.

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

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

Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Osobné  údaje  dotknutých osôb sú spracúvané na vopred vymedzený účel  v súlade  s Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Rožňave,dňa ................. ..........................................
podpis žiadateľa

Vybavuje : Ing. Vanyo T., MsÚ Rožňava, 3. p.,  č. dv. 305, 058-7773233, mobil: 0917877294
Ohľadom času pristavenia vybavuje : Drenko R., Brantner Gemer s.r.o., mobil: 0911987623
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