
   Obec Bajerovce, Bajerovce 114, 082 73 Šar. Dravce   

    
 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 

  

o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností za účelom  

preukázania splnenia podmienky podľa § 81 odsek 7 písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z. o 

odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

 

Meno a priezvisko: ................................................................................................  

 

Adresa a súpisné číslo.............................................................................................  

 

                                                                                                        

         Vlastník rod. domu/bytu 

  

         Nájomca rod. domu/bytu 

 

         Obyvateľ rod. domu/bytu  

 

Počet členov domácnosti: ...................... 

 

čestne prehlasujem, 

 

že vykonávam kompostovanie vlastného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu   

a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad vznikajúceho v našej domácnosti a následne 

vzniknutý kompost využijem  na svojich pozemkoch. Zároveň prehlasujem, že o tomto 

čestnom vyhlásení budem informovať všetkých, ktorí žijú so  mnou  v  spoločnej  domácnosti 

na uvedenom súpisnom čísle a  poučím  ich  o  zákonných  povinnostiach  o  nakladaní s 

biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a jeho využití v našej domácnosti. 

Súhlasím, aby v prípade potreby vstúpil poverený zástupca obce na náš pozemok za účelom 

kontroly pravdivosti údajov uvedených v tomto vyhlásení.  

 Toto vyhlásenie v prípade splnenia hore uvedených podmienok ste povinný odovzdať 

do 15. júna 2021 správcovi odpadu na území obce t. j. na obecný úrad  osobne do podateľne, 

alebo do poštovej schránky pri vstupe na obecný úrad. Prípadne do elektronickej schránky. 

 

 

V Bajerovciach, dňa ...................................  

 

 

 

                                                                                                                ..................................... 

                                                                                                                           Podpis 



   Obec Bajerovce, Bajerovce 114, 082 73 Šar. Dravce  
 

Súčasne udeľujem   Obci Bajerovce, so sídlom: Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce, IČO: 

00326810,   súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v spojení so znením Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane osobných údajov) so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu 

osobných údajov uvedených v tomto čestnom vyhlásení za účelom zdokladovania výnimky 

z povinnosti obce zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu 

pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súhlas udeľujem po 

dobu lehoty určenej na archiváciu tohto čestného vyhlásenia a súvisiacej dokumentácie. Súhlas 

možno kedykoľvek písomne odvolať. 

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako je právo požadovať od 

prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na 

výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných a i., sú dostupné na 

webovom sídle prevádzkovateľa www.bajerovce.sk  

 

 

V Bajerovciach dňa: ........................ 

 

                                                             ..................................... 

                                                                                                                             podpis 

                                                            

 

http://www.bajerovce.sk/

