
                                         

 

 

Mesto Dunajská Streda 

 Hlavná 50/16 

 929 01 Dunajská Streda 

   
  

 

  

 

 

Odtlačok prezentačnej pečiatky 

 

  

Vec:    Žiadosť o zmenu počtu, frekvencie zberu a odvozu/typu zberných nádob na  

            komunálny odpad                          

                        

Žiadateľ: 

Obchodné meno/názov.................................................................................................................. 

Sídlo/miesto podnikania................................................................................................................ 

Štatutárny zástupca  ..................................................................................................................... 

IČO ...............................                     tel.č. ..............................          mobil ................................ 

Adresa prevádzky ......................................................................................................................... 

Druh podnikateľskej aktivity ....................................................................................................... 

 
V súčasnosti používané zberné nádoby: ...........ks................... lit. s  frekvenciou odvozu  ......................  

                                                                ...........ks.................... lit. s  frekvenciou odvozu  ......................   

 

Požadovaná zmena od :  .................................... 

  

Celkový počet/druh zberných nádob                   Frekvencia odvozu (Nehodiace sa preškrtnúť): 

po požadovanej zmene:     120 l  ............. ks                                    

                                             240 l  ............  ks                                       raz za týždeň 

                                1100 l  ............  ks                   dvakrát za týždeň                                         

 

Odôvodnenie žiadosti: 

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

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

   
V Dunajskej Strede dňa ..............................                                                                                                                                       

                                      ............................................................... 
                              pôvodca odpadu /vlastník nehnuteľnosti (podpis) 

 

vyplní správca poplatku: 

 

Miestny poplatok za rok   ..............................  bol vyrubený vo výške  ............................  EUR .       

V prípade vyhovenia žiadosti subjektu to predstavuje zníženie miestneho poplatku o  ................ EUR. 

Vyjadrenie odboru technického a investičného Mestského úradu v Dunajskej Strede: 

 

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

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

Zníženie výšky miestneho poplatku je  oprávnené  - neoprávnené 

 

 

V Dunajskej Strede dňa ..........................                    ................................................................. 
                                      Meno a priezvisko 

                                                                                                                                  Podpis 

 



 Mesto Dunajská Streda spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, na základe zákonného právneho základu, 

ktorým je zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, za účelom, ktorý je predmetom tejto žiadosti. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania 

preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú 

registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá 

osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať 

proti spracúvaniu, ak sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať 

sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si dotknutá 

osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Dunajská Streda, Hlavná ulica 50/16, 929 01 

Dunajská Streda, osobne do podateľne alebo elektronicky na email primator@dunstreda.eu, zodpovedná osoba za 

ochranu osobných údajov zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajoch nájdete na našej 

webovej stránke – www. dunstreda.sk. 
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