
Vážení občania, 
 

do rúk sa Vám dostalo Čestné prehlásenie o kompostovaní vlastného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a 
biologického odpadu zo záhrady a údržby zelene. Toto tlačivo je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácností, t. j. buď 
vlastníkom rodinného domu (bytu), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu, ak vlastník v rod. dome 
(byte) nebýva. Vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné odovzdať na Obecný úrad  v Porúbke do 10 dní . 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov od 1.1.2021 ukladá obciam povinnosť zaviesť triedený zber 
komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Zákon však stanovuje aj možnosť, kedy sa osobitný systém 
triedenia zaviesť nemusí, a to nevzťahuje sa na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad vo 
svojich domácich kompostoviskách. 

Práve domáce kompostovanie považujeme v podmienkach našej obce za prirodzené. Je na každom z Vás, či sa rozhodne 
mať kompostovisko vyrobené svojpomocne, alebo využijete kompostovisko dodané obcou.  

Ak si kompostéry zabezpečia občania sami, obec je povinná túto skutočnosť preveriť. Kompostovací zásobník sa v zmysle 
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 322/2017 musí nachádzať nad zemou, musí byť vhodným spôsobom upravený na 
zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a musí umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom. Pre domácnosti v 
bytových domoch s pozemkom so zeleňou alebo záhradou je možné využívať jeden spoločný kompostér (primeranej veľkosti). 

V prípade, ak o domáce kompostovanie nemáte záujem, obec Vám zabezpečí triedený zber biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu, ale všetky náklady spojené so zberom budú rozrátané dotyčným domácnostiam v poplatku za komunálny 
odpad. 

                                                                                                                                                                Igor Frko – starosta obce 

 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE 
 

Meno a priezvisko:    

 

Adresa:    Počet členov domácnosti:   

 

Telefón: e-mail:   

 

Vlastník rod. domu/bytu Nájomca rod. domu/bytu Obyvateľ rod. domu/bytu
 

Týmto čestne prehlasujem a beriem na vedomie za všetkých členov domácnosti 
uvedených v návratke, ktorých som zástupcom, že: 

1. Na vlastnom pozemku vykonávam svojpomocné kompostovanie vo vlastnom kompostovacom zásobníku. 

2. Zaväzujem sa riadne kompostovať všetok biologicky rozložiteľný kuchynský odpad zo svojej domácnosti a biologický 
odpad zo záhrady a údržby zelene, pričom tento odpad využijem ako druhotné hnojivo. 

3. O tomto čestnom vyhlásení budem informovať všetkých, ktorí žijú so mnou v spoločnej domácnosti a poučím ich o 
zákonných povinnostiach o nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom a jeho využití v našej domácnosti. 

4. Som si vedomý(á) skutočnosti, že obec ako správca dane a poplatkov má v zmysle zákona oprávnenie vykonávať  miestne 
zisťovanie za účelom preverenia a zistenia skutočností potrebných pre svoje účely. 

5. Som povinný(á) strpieť výkon kontroly, povoliť vstup kontrolnému orgánu vytvoriť mu primerané podmienky na výkon kontroly a 
spracovanie kontrolných zistení. 

6. Som si vedomý(á), že je zakázané vyhadzovať bioodpady do nádoby na komunálny odpad, nakoľko v zmysle zákona o 
odpadoch je zakázané skládkovanie bioodpadov. Som si vedomý(á) skutočnosti, že porušenie zákona o odpadoch zakladá skutkovú 
podstatu priestupku v zmysle § 115 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch. 

7. V prípade, že sa preukáže, že nepostupujem v zmysle tohto prehlásenia, budem si povinný(á) objednať likvidáciu  bioodpadu 
prostredníctvom bio nádoby. 

8. Som si vedomý(á) následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v čestnom prehlásení. 

9. Svojím podpisom potvrdzujem, že uvedené údaje sú správne a súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v informačných systémoch obce. 

10. Toto čestné prehlásenie má platnosť na dobu neurčitú. V prípade zmeny údajov a skutočností vzniká povinnosť aktualizovať ho do 
30 dní .  

 
 
V ...............................................dňa...........................................  Podpis.................................................................



 


