Naročilo praznjenja greznice
UPORABNIK STORITVE (podatki označeni z zvezdico (*), so obvezni)
Prejemnik – šifra*:

Odjemno mesto*:

(podatka najdete na vašem mesečnem računu)*

Ime in priimek*:
Naslov*:

Pošta in kraj*:

E-naslov:

Telefon ali GSM*:

Opombe:

Več informacij na 04 537 01 23.
Pravilno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko oddate:
• skenirano ali elektronsko podpisano po e-pošti na info@komunala-radovljica.si,
• po pošti na naslov Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica ali
• osebno na sedežu podjetja.
Po prejemu vloge vas bomo poklicali in se dogovorili za datum ter uro praznjenja.
S prejetimi in posredovanimi osebnimi in drugimi podatki bomo v Komunali Radovljica, d. o. o., ravnali v skladu z veljavnimi predpisi s
področja varstva osebnih podatkov. Kontaktne podatke bomo uporabili za namene obveščanja o izvedbi naročene storitve. Posredovane
osebne podatke bomo hranili zgolj za namene, za katere ste nam jih posredovali in hranili, dokler obstaja za to pravna podlaga. Več o
varstvu osebnih podatkov in vaših pravicah v zvezi s tem lahko preberete v Politiki o varstvu zasebnosti.

Datum:

Podpis:

Koristne informacije
Redno praznjenje greznic v občini Radovljica poteka po letnem terminskem planu. Vsaka greznica je
izpraznjena enkrat v treh letih. Praznjenje greznic na tri leta temelji na predpostavki, da so greznice ustrezne,
to pomeni dovolj velike in pravilno zgrajene. Če so greznice premajhne ali se pojavljajo težave v njihovem
delovanju, lahko lastniki greznic v obdobju triletnega ciklusa praznjenja koristijo možnost dveh dodatnih odvozov
brez dodatnega plačila.
Praznjenje greznice in odvoz grezničnih gošč na Centralno čistilno napravo Radovljica se zaračuna po veljavnem
ceniku Komunale Radovljica v primerih:
• ko lastnik greznice ni plačnik stroškov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
• ko ima lastnik greznice možnost priključitve na javno kanalizacijo (občinski odlok), pa se kljub temu ne priključi,
• ko lastnik greznice in hkrati plačnik stroškov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode naroča četrto in
vsa naslednja praznjenja greznice v obdobju treh let,
• ko greznične gošče vsebujejo večje količine odpadkov, ki v greznico ne sodijo.
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