
Obec Litmanová, Litmanová 79, 065 31 Litmanová 
             

INFORMÁCIA 
O KOMPOSTOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU 

 
Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj 
povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 
komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá 
preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad. 
 
V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom 
stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné:  

1. vyplniť,  
2. podpísať (podpíše člen domácnosti, ktorý spravidla uhrádza poplatok za komunálny odpad), 
3. doručiť:  

a) do podateľne obce na Obecnom úrade obce Litmanová alebo mailom na 
podatelna@litmanova.sk 

b) v úradných hodinách,  
c) do 31.1.2021. 

   
Tlačivo vyhlásenia je zverejnené aj na webovom sídle obce: www.litmanova.sk. 
 
Za súčinnosť vopred ďakujem                                   
 
Mgr. Nataša Hlinková, starostka obce 

 
 
 
  



Obec Litmanová, Litmanová 79, 065 31 Litmanová 
             

PREHLÁSENIE 
 
Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu 

 

 
Adresa nehnuteľnosti v obci Litmanová  

 

 
Vzťah k nehnuteľnosti:            vlastník                  nájomca   
 
Počet členov domácnosti:   ___ 
 
Kontakt: 

                                       @                                          ;     +421    

 
 
V súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
 

prehlasujem, 
 
že vykonávame kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vznikajúceho 
v našej domácnosti.  
 
 
 
 
v ______________________ dňa _________20__           _______________________________ 
                                                                                                            podpis 
 
 
 
 
SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY: (ďalej len ,,dotknutá osoba‘‘) poskytujem súhlas na spracovanie 
osobných údajov spracúvaných v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 
a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol riadne poučený o dôsledkoch svojho súhlasu. 
 


