Obrazec za prijavo odvoza komunalnih odpadkov
Natančno izpolnite vsa polja označena z zvezdico.
A). UPORABNIK STORITVE (t.j. plačnik storitve):
Ime in priimek ali naziv podjetja*: _____________________________________________
Naslov ali sedež podjetja*: __________________________________________________
Poštna številka in kraj*: _____________________________________________________
Davčna št. pravne osebe (ID za DDV)*: ________________________________________
Telefon*: __________________E-pošta*: ______________________________________
B). LASTNIK OBJEKTA (če sta uporabnik storitve in lastnik različni osebi):
Ime in priimek ali naziv podjetja: _____________________________________________
Naslov ali sedež podjetja:___________________________________________________
Poštna številka in kraj: _____________________________________________________
Davčna št. pravne osebe (ID za DDV)*:________________________________________
Telefon*: _________________ E-pošta*: ______________________________________
C). PODATKI O PREVZEMNEM MESTU:
Št. oseb v gospodinjstvu*: _____________ Šifra zbirnega mesta: ____________________
D). ŽELIM ZABOJNIK ZA NASLEDNJE ODPADKE (označite tudi želeno prostornino):
□ Mešani komunalni odpadki (prostornine 80, 120, 240, 1100 litrov) – uporaba je obvezna;
Zabojnik prostornine 80 litrov je samo za 1 člansko gospodinjstvo.
□ Mešana embalaža (prostornine 110 vreča za gosp.,120, 240, 1100 l) – uporaba je obvezna
□ Papir
(prostornine 120, 240, 1100 litrov) – uporaba je obvezna;
□ Biološki odpadki
(prostornine 120, 240 litrov)
Vključenost individualnih objektov je izbirna. Individualna gospodinjstva se glede ravnanja s kuhinjskimi
odpadki lahko odločajo med kompostiranjem in vključitvijo v odvoz na osnovi pisnega naročila.

□ Steklena embalaža

(prostornine 120, 240, 1100 litrov)

Zabojnik za stekleno embalažo je neobvezen za gospodinjstva, ki niso povzročitelji takšnih odpadkov.
Potrebno velikost in število opreme določi izvajalec na podlagi meril in števila oseb v vašem gospodinjstvu
oz. objektu. Za vse uporabnike je obvezno ločeno zbiranje in oddajanje komunalnih odpadkov.

E). Račun za storitve želim prejemati v:*
□ tiskani obliki
□ elektronski obliki na naslov: _________________________________
□ želim si urediti avtomatsko plačevanje mesečnih stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki
(direktna obremenitev / trajnik).
V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov s podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da se zgoraj
navedeni osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje podjetje Komunala Radgona d. o. o., z
namenom izvajanja dejavnosti. Hkrati izjavljam, da so navedeni podatki pravilni in se obvezujem, da bom podjetju Komunala
Radgona d. o. o., v roku 15 dni od nastale spremembe pisno sporočil/a vsako spremembo navedenih podatkov, skladno z
Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov občine Gornja Radgona. Soglašam, da se v primeru, ko se podatki v (obstoječih)
bazah podatkov ne skladajo s podatki na tej vlogi, podatki uredijo skladno s podatki iz te vloge.

Datum prijave: ___________________ Podpis: _________________________________
Obrazec lahko pošljete na naslov Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
ali oddate osebno na sedežu podjetja vsak delovni dan med 7.00 in 15.00 uro.
Želeli bi vas opozoriti na udobno plačevanje storitev prek trajnika, kar uredite na sedežu podjetja.

