
 
Vážení občania a vlastníci nehnuteľností, do rúk sa Vám dostalo Čestné prehlásenie o kompostovaní/Návratka -  

kompostovanie. Toto tlačivo je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácnosti t. j. buď vlastníkom rodinného domu, 
prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu, ak vlastník v rodinnom dome  nebýva. Vyplnené a podpísané tlačivo je 
potrebné odovzdať na Obecný úrad v Dolných Strhároch  do 31.03.2019. 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ukladá obci povinnosť zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu (BRKO), kde patrí biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRO z kuchýň) a biologický rozložiteľný odpad 
zo záhrad  (BRO zo záhrad). Zákon však stanovuje aj možnosť, kedy sa osobitný systém triedenia BRO z kuchýň zaviesť nemusí, 
a to ak obec preukáže, že minimálne 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad vo svojich domácich kompostoviskách.  Pre 
nakladanie s BRO zo záhrad je možné pre tento druh odpadu zaviesť zbernú nádobu alebo zabezpečiť, aby každá domácnosť 
mala kompostovací zásobník. Práve domáce kompostovanie považujeme v podmienkach obce Dolné Strháre za prirodzené. 
Kompostovaním možno znížiť množstvo zmesových odpadov a tým aj znížiť ekonomické zaťaženie obce spôsobované 
nesprávnym nakladaním s odpadmi. Kompostovanie udržuje a vylepšuje chemické a fyzikálne vlastnosti pôdy, znižuje množstvo 
skleníkových plynov, ktoré prispievajú k zmene klímy,  atď. Kompostovaním tak pomôžeme sebe aj životnému prostrediu.  

Čestné vyhlásenie o kompostovaní vlastného biologicky rozložiteľného odpadu z domácností/návratka je zverejnené aj 
na internetovej stránke obce Dolné Strháre.  V prípade, ak Vaša domácnosť nemá domáce kompostovisko, môžete druhou 
časťou „Návratka“ požiadať o zabezpečenie kompostovacieho zásobníka obcou za uvedených podmienok. 

                                             Mgr. Gabriela Hudecová, starostka obce 
 

 

      ČESTNÉ PREHLÁSENIE 

Meno a priezvisko: _________________________________________________________________________ 
 
Adresa: ___________________________________________________Počet členov v domácnosti:__________ 

Telefón:___________________________________e-mail:_________________________________________ 
 

Vlastník rod. domu/ chaty         Nájomca rod. domu/ chaty        Obyvateľ rod. domu 
 

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 
svojej záhrady v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 
o odpadoch) a jeho vykonávacích predpisov v množstve ...........kg za rok. Zároveň prehlasujem, že o tomto čestnom 
prehlásení 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.  
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 informačných systémoch Obce Dolné 
Strháre. 
 
 
V Dolných Strhároch, dňa___________________                      Podpis____________________________ 
 

V prípade, ak Vaša domácnosť nemá domáce kompostovisko, použite toto tlačivo a odovzdajte na Obecný úrad v Dolných Strhároch  

do 31.03.2019 
 

     N Á V R A T K A  - KOMPOSTOVANIE 
 

mám  záujem o     nemám záujem (nakoľko nie som vlastníkom záhrady) o 
 

domáce kompostovanie a  o zabezpečenie plastového kompostovacieho zásobníka obcou Dolné Strháre  
(obec zabezpečí hromadný nákup a rozdistribuovanie medzi občanov, objem kompostéra do 400 l alebo do 600l,  

cenu kompostéra hradí občan) 
 

Meno a priezvisko:........................................................................... Počet členov v domácnosti:...............................  

Ulica a čislo:.................................................... Telefón:.................................................. Email:.................................. 

Váš záujem o domáci kompostér môžete nahlásiť aj na emailovú adresu: dolnestrhare@procomp.sk V e-maily uveďte Vaše meno, 

adresu, počet členov v domácnosti a kontakt na Vás. Ďakujeme. 


