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v zmysle zákona č.2231200| Z.z. o odpadoch
a v zmysle ustanovení
VZN č. 5 12006 o nakladaní s Ko a DSo

1.

Identifikačné údaje poplatníka (v zmysle príslušných zákonných noriem):
Technická obnova a ochrana že|ezníc a.s., Sad sNP 10' 01001 Zi|ina

tčo. utČ sr

4386110s
Ing. Stanislav Bořuta
4r92128
2566211317500
Čsl. armády 34

Štatutárny zástupca
Telefón. Fax
Bankové spojenie
Adresa prevádzky

2.Typ kontajnerov

3. Harmonogram

a ich počet:

I ks GMT 2401

vývozu:

1 x tvždenne

I

xzaL

týŽdne

4.Prevádzkový pracovný čas organizácie :
- Subjekty spoločného užívania kontajnera:

Kontaktná osoba

v

2 xtyždenne

...

.

prípade techniclých problémov pre všetky subjektyužívajúce

spoločný kontajner

:

5. Prevádzková jednotka je povinná ohlásit' najneskór do 30 dní vznik' zmenu a
skutočnosti ovplyvňujúce podmienky v tomto protokole.
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PRoToKoL

o nakladaní s Ko
v zmysle zátkona č,.223t200t Z.z. o odpadoch

VZN

a v zmysle ustanovení
č. 5 /2006 o nakladaní s Ko a

DSo

1. Identifikačnéúdaje poplatníka (v zmysle príslušnýchzákonných

Technická obnova a óchrana Že|ezníc a.s., Sad SNP 10' 01001 Zi|ina

lčo,lrČsr

43861105
Ing. Stanislal Bořuta
4192128
256627L317500
Čsl. armády 34

Štatutárny zástupca
Telefón, F.ax
Bankové spojenie
Adresa prevádzlcy

2.Typ kontajnerov a ich počet:

1 ks

3.

Harmonogram

vývozu:

1x

GMT 240

!l

týždenne

IxzaZýŽďne

4.Prevádzkový pracovný čas organizácie :
. Subjekty spoločnéhoužívaniakontajnera:

Kontaktná osoba

v

noriem):

2 xtyždenne

...

.

prípade technických problémov pre všetky subjektyužívajúce

spoločný kontajner

:

30 dní vznik, zmenu a
5. Prevádzková jednotka je povinná ohlásiť najneskór do
skutočnosti ovplyvňujúce podmienky v tomto protokole.

ané v nlatobnom

I

Mesto Spišská Nová Ves

Podpis štatutárneho zástupc",

pečiatka

' 4llr,,,,l|'
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Evidenčnéčíslo
ohlásenie podajte na Mestsloý úrad, Štefánikovo námestie 1, SpÍšská Nová Ves - oddelenie komunálneho servisu

oHLÁSENIE K URČENIU PoPLATKU ZA KoMUNÁLNE oDPADY
A DRoBxÉ sravEBNÉ oDPADY
\TNICKE OSOBY
PODNIKATELIA

pod|'a všeobecne záyámého nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 1112006
o miesfirom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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Adresa (síd|o)
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Názov peňaŽného ústavu
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Priernerný počet zamestnancov alebo osób uŽívajúcichprevádzku

Poznámky:

Súpisnéčíslo

u 5
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2

č.
k I,RoToKoLU č. 1118 .
odpadoch a
zákona
č.22312001o
v zmysle
5 120Í|6 o nakladaní s Ko a DSo
v zmysle vZN

DODATOK

č.

Zmenené na

Pivodné
Identifikačnéúdaje
poplatníka (v zmysle
príslušných zákonných
noriem):

ICO

;

DIC

:

Technicka ochrana a obnova
že|ezníc,uI, I. mája 32,
0III7 ŽiLina
35507217

Ins. M. Vitikáč

Štatutárny zástupca:

Telefón' Fax

4192228
:

NBS Zilina,
Bankové spojenie

Adresa ptevádzky

14522432t700

:

Csl' armády 34
:

Typ kontajnerov a ich
počet

BOBR 1i00
1ks

r (2)

:

Subjekty spoločného
uŽívania kontajnera
:

Harmonogramvývozu:

(2) 1 x 2týŽdne

Zmeny sú aktuálne ku

01.01.2008

dňu:

Dátum ukončenia

vývozu

01.01.2008

:

(v prípade zruŠenia prevádzky)

Dátum protokolárneho
odovzdania nádoby
:

V Spišskej Novej Vsi 8.I,2007
Podpis štatutárneho zástupcu.
pečiatka

rt

i/

,ť/,"
1/

i'lir

