Mesto Hurbanovo
Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
Vážení občania, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov obci ukladá zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného odpadu.
V zákone je tiež stanovená aj výnimka, kedy sa osobitný systém nemusí zaviesť. Jednou z výnimiek
je, ak mesto preukáže, že 100% obyvateľov danej mestskej časti kompostuje vlastný odpad vo svojich
domácich kompostoviskách. Čestné vyhlásenie o kompostovaní je zverejnené na internetovej stránke
Mesta Hurbanovo, alebo si ho môžete prevziať na Mestskom úrade v Hurbanove. Toto čestné
vyhlásenie je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom domácnosti t. j. buď vlastníkom rodinného domu
(bytu), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu, ak vlastník v rod. dome
(byte) nebýva a odovzdať na Mestskom úrade v Hurbanove.
ČESTNÉ VYHLÁSENIE

o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácností za účelom preukázania splnenia
podmienky podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa:

Vlastník rod. domu/bytu

Vyznačte správnu možnosť X

Nájomca rod. domu/bytu

Obyvateľ rod. domu/bytu

Počet členov domácnosti:
Č e s t n e p r e h l a s u j e m,
že vykonávam kompostovanie vlastného biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho v našej
domácnosti v priestoroch našej záhrady, kde tento odpad po spracovaní využijem ako druhotné
hnojivo na svoje pozemky. Zároveň prehlasujem, že 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.
Som si vedomý skutočnosti, že správca dane a poplatkov má v zmysle zákona oprávnenie vykonávať
miestne zisťovanie za účelom preverenia a zistenia skutočností potrebných na svoje účely.
Svojím podpisom potvrdzujem, že uvedené údaje sú správne a zároveň súhlasím so spracovaním
osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.

V Hurbanove dňa:

____________________________
podpis

