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2 0 0 3 0 3
O
N

EČV TN 8 8 1 EC

Dodávaný odpad zodpovedá svojím pôvodom a vlastnos ťami informáciám obsiahnutým v základnom popise odpa du, ktorý bol do zariadenia doru čený spolu s prvou 
dodávkou odpadu.

Ku dňu dodania tohto odpadu nedošlo k zmene surovín a technologického procesu pri ktorom odpad vzniká, alebo ku ďalším zmenám ktoré by ovplyvnili kvalitatívne ukazovatele 
odpadu rozhodujúce pre možnosť prijatia odpadu do zariadenia a všetky údaje v tomto čestnom prehlásení sú úplné a pravdivé.

V prípade pravidelného overovania kritických ukazovateľov je odpad dodávaný do zariadenia len v prípade, že kritické ukazovatele nie sú prekročené.

Čestné prehlásenie pôvodcu alebo držite ľa odpadu 8 

SNNO SIO SNO Kompostáreň
Zariadenie na zber 

odpadov
Iné: skládka odpadov

Dopravca: Mesto Nemšová Pôvodca alebo držite ľ odpadu 9

Pečiatka a podpis

Poznámky 10

V prípade, že dovezený odpad bude umiestnený do zariadenia mimo telesa skládky (kompostáreň, zariadenie na zber odpadov atď.), nevyžaduje sa pre tento odpad základný popis 
odpadu a toto čestné prehlásenia sa považuje za sprievodku odpadu slúžiacu na identifikáciu odpadu.

Kategória odpadu 6 Odpad zaradený podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z. ako odpad ostatný
Odpad zaradený podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z. ako odpad nebezpečný

Zariadenie prevádzkovateľa kde je možné odpad využiť, upraviť alebo zneškodniť:7

Zariadenie na 
biodegradáciu

Adresa: ul. J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová Adresa:

IČO: 00 311 812 IČO:

Odpad (zaradenie pod ľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z.)4

Katalógové číslo odpadu 5                  

Spôsob vyplňovania: Zodpovedajúce údaje napíšte alebo označte X

Číslo zmluvy / katalógové číslo odpadu: 1 30359
Identifika čné údaje držite ľa (pôvodcu) odpadu 2 Identifika čné údaje pôvodcu odpadu 3

Obchodné meno alebo meno a priezvisko: Mesto Nemšová Obchodné meno alebo meno a priezvisko:

Poznámky 10

Pečiatka a podpis

zmesový komunálny odpad

Odpad zaradený podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z. ako odpad nebezpečný

Zariadenie prevádzkovateľa kde je možné odpad využiť, upraviť alebo zneškodniť:7

SNNO
Zariadenie na zber 

odpadov
Kompostáreň

Zariadenie na 
biodegradáciu

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Spôsob vyplňovania: Zodpovedajúce údaje napíšte alebo označte X

 V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. v platnom znení, predpismi vydanými na jeho základe a v zmysle rozhodnutia Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a 
postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES

Číslo zmluvy / katalógové číslo odpadu: 1 30359
Identifika čné údaje držite ľa (pôvodcu) odpadu 2 Identifika čné údaje pôvodcu odpadu 3

Odpad (zaradenie pod ľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z.)4

Katalógové číslo odpadu 5                  

Odpad zaradený podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z. ako odpad ostatný
Kategória odpadu 6

Obchodné meno alebo meno a priezvisko: Mesto Nemšová

Adresa: ul. J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová
IČO: 00 311 812

Obchodné meno alebo meno a priezvisko:

Adresa:

IČO:

SNO

Dodávaný odpad zodpovedá svojím pôvodom a vlastnos ťami informáciám obsiahnutým v základnom popise odpa du, ktorý bol do zariadenia doru čený spolu s prvou 
dodávkou odpadu.

Čestné prehlásenie pôvodcu alebo držite ľa odpadu 8 

Iné: skládka odpadovSIO 

V prípade, že dovezený odpad bude umiestnený do zariadenia mimo telesa skládky (kompostáreň, zariadenie na zber odpadov atď.), nevyžaduje sa pre tento odpad základný popis 
odpadu a toto čestné prehlásenia sa považuje za sprievodku odpadu slúžiacu na identifikáciu odpadu.

odpad z čistenia ulíc Dátum

Ku dňu dodania tohto odpadu nedošlo k zmene surovín a technologického procesu pri ktorom odpad vzniká, alebo ku ďalším zmenám ktoré by ovplyvnili kvalitatívne ukazovatele 
odpadu rozhodujúce pre možnosť prijatia odpadu do zariadenia a všetky údaje v tomto čestnom prehlásení sú úplné a pravdivé.

V prípade pravidelného overovania kritických ukazovateľov je odpad dodávaný do zariadenia len v prípade, že kritické ukazovatele nie sú prekročené.

ČESTNÉ PREHLÁSENIE
 V zmysle zákona č. 223/2001 v platnom znení, predpismi vydanými na jeho základe a v zmysle rozhodnutia Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy 

pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES

Dátum

Dopravca: Mesto Nemšová Pôvodca alebo držite ľ odpadu 9



1 7 0 1 0 7
O
N

EČV TN 8 8 1 EC

2 0 0 3 0 7
O
N

EČV TN 8 8 1 EC

ČESTNÉ PREHLÁSENIE
 V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. v platnom znení, predpismi vydanými na jeho základe a v zmysle rozhodnutia Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a 

postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES

Spôsob vyplňovania: Zodpovedajúce údaje napíšte alebo označte X

Číslo zmluvy / katalógové číslo odpadu: 1 30359
Identifika čné údaje držite ľa (pôvodcu) odpadu 2 Identifika čné údaje pôvodcu odpadu 3

Obchodné meno alebo meno a priezvisko: Mesto Nemšová Obchodné meno alebo meno a priezvisko:

Adresa: ul. J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová Adresa:

IČO: 00 311 812 IČO:

Zariadenie na zber 
odpadov

Odpad (zaradenie pod ľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z.)4

Katalógové číslo odpadu 5                  

Kategória odpadu 6 Odpad zaradený podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z. ako odpad ostatný
Odpad zaradený podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z. ako odpad nebezpečný

Zariadenie prevádzkovateľa kde je možné odpad využiť, upraviť alebo zneškodniť:7

Iné: skládka odpadov

Čestné prehlásenie pôvodcu alebo držite ľa odpadu 8 

V prípade, že dovezený odpad bude umiestnený do zariadenia mimo telesa skládky (kompostáreň, zariadenie na zber odpadov atď.), nevyžaduje sa pre tento odpad základný popis 
odpadu a toto čestné prehlásenia sa považuje za sprievodku odpadu slúžiacu na identifikáciu odpadu.

Dodávaný odpad zodpovedá svojím pôvodom a vlastnos ťami informáciám obsiahnutým v základnom popise odpa du, ktorý bol do zariadenia doru čený spolu s prvou 
dodávkou odpadu.

Ku dňu dodania tohto odpadu nedošlo k zmene surovín a technologického procesu pri ktorom odpad vzniká, alebo ku ďalším zmenám ktoré by ovplyvnili kvalitatívne ukazovatele 
odpadu rozhodujúce pre možnosť prijatia odpadu do zariadenia a všetky údaje v tomto čestnom prehlásení sú úplné a pravdivé.

V prípade pravidelného overovania kritických ukazovateľov je odpad dodávaný do zariadenia len v prípade, že kritické ukazovatele nie sú prekročené.

SNNO SIO SNO Kompostáreň
Zariadenie na 
biodegradáciu

Dopravca: Mesto Nemšová Pôvodca alebo držite ľ odpadu 9

Pečiatka a podpis

Poznámky 10

drobný stavebný odpad Dátum

ČESTNÉ PREHLÁSENIE
 V zmysle zákona č. 223/2001 v platnom znení, predpismi vydanými na jeho základe a v zmysle rozhodnutia Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy 

pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES

Spôsob vyplňovania: Zodpovedajúce údaje napíšte alebo označte X

Číslo zmluvy / katalógové číslo odpadu: 1 30359
Identifika čné údaje držite ľa (pôvodcu) odpadu 2 Identifika čné údaje pôvodcu odpadu 3

Obchodné meno alebo meno a priezvisko: Mesto Nemšová Obchodné meno alebo meno a priezvisko:

Adresa: ul. J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová Adresa:

IČO: 00 311 812 IČO:

Zariadenie na zber 
odpadov

Odpad (zaradenie pod ľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z.)4

Katalógové číslo odpadu 5                  

Kategória odpadu 6 Odpad zaradený podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z. ako odpad ostatný
Odpad zaradený podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z. ako odpad nebezpečný

Zariadenie prevádzkovateľa kde je možné odpad využiť, upraviť alebo zneškodniť:7

Iné: skládka odpadov

Čestné prehlásenie pôvodcu alebo držite ľa odpadu 8 

V prípade, že dovezený odpad bude umiestnený do zariadenia mimo telesa skládky (kompostáreň, zariadenie na zber odpadov atď.), nevyžaduje sa pre tento odpad základný popis 
odpadu a toto čestné prehlásenia sa považuje za sprievodku odpadu slúžiacu na identifikáciu odpadu.

Dodávaný odpad zodpovedá svojím pôvodom a vlastnos ťami informáciám obsiahnutým v základnom popise odpa du, ktorý bol do zariadenia doru čený spolu s prvou 
dodávkou odpadu.

Ku dňu dodania tohto odpadu nedošlo k zmene surovín a technologického procesu pri ktorom odpad vzniká, alebo ku ďalším zmenám ktoré by ovplyvnili kvalitatívne ukazovatele 
odpadu rozhodujúce pre možnosť prijatia odpadu do zariadenia a všetky údaje v tomto čestnom prehlásení sú úplné a pravdivé.

V prípade pravidelného overovania kritických ukazovateľov je odpad dodávaný do zariadenia len v prípade, že kritické ukazovatele nie sú prekročené.

SNNO SIO SNO Kompostáreň
Zariadenie na 
biodegradáciu

Dopravca: Mesto Nemšová Pôvodca alebo držite ľ odpadu 9

Pečiatka a podpis

Poznámky 10

nábytok, dvere, okenné rámy, drevo nevhodné na spra covanie do kompostu Dátum


