
 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE 
 

Meno a priezvisko:   
Adresa:     
Umiestnenie kompostéra:   
Počet členov v domácnosti:   
Telefón:   
e-mail:   

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

 
 

Týmto čestne prehlasujem a beriem na vedomie za všetkých členov domácnosti uvedených v návratke, 

ktorých som zástupcom, že: 

 na adrese umiestnenia kompostovacieho zásobníka riadne kompostujeme všetok biologicky rozložiteľný 

odpad vo vlastnom kompostovacom zásobníku  

 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. 

 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. 

 je zakázané vyhadzovať bioodpady do nádoby na komunálny odpad, nakoľko v zmysle zákona o odpadoch č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zakázané skládkovanie bioodpadov. 

Som si vedomý skutočnosti, že porušenie zákona o odpadoch zakladá skutkovú podstatu priestupku v zmysle 

§ 115 ods.1 písm. b) zákona o odpadoch. 

  
Svojím podpisom potvrdzujem, že uvedené údaje sú správne a zároveň súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v informačných systémoch Mesta Krásno nad 
Kysucou. Toto čestné prehlásenie má platnosť na dobu neurčitú. V prípade zmeny údajov vzniká povinnosť ho aktualizovať do 
30 dní. 

 
V Krásne nad Kysucou, dňa ...................   Podpis........................... 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V prípade, ak Vaša domácnosť nemá domáce kompostovisko a má záujem o kompostér, použite túto časť tlačiva a odovzdajte 
ju na Mestský úrad v Krásne nad Kysucou, resp. Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.  

 
N Á V R A T K A – KOMPOSTOVANIE 

 
mám záujem / nemám záujem o zabezpečenie bezplatného plastového kompostovacieho zásobníka Mestom Krásno nad 
Kysucou  (objem kompostéra 800 l).  
 

Meno a priezvisko:  

Adresa:    

Počet členov v domácnosti: Telefón: e-mail: 

   

 
Váš záujem o domáci kompostér môžete nahlásiť aj na emailovú adresu mestskypodnikkrasno@gmail.com  a tel. čísle 
Mestského podniku Krásno nad Kysucou s. r. o. : 041/381 29 36, 0918 569 712. 

  

mailto:info@mestokrasno.sk


 

 

 

Mesto Krásno nad Kysucou 
 
 

 
Vážení občania!  
 
Prosíme Vás o vyplnenie tlačiva na druhej strane: 
 

 ak máte bezplatný kompostér od mesta - nevypisujete tlačivo 

 ak nemáte od mesta a chcete  - vypíšete spodnú časť Návratka 

 ak nemáte od mesta a ani nechcete, lebo máte vlastný - vypíšete vrchnú časť Čestné prehlásenie 

Ďakujeme! 


