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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. odvzdať zamestnancovi OcÚ/pri prevzatí kompostéra/, alebo doručiť:  

a) do podateľne obce na Obecnom úrade obce Rakovec nad Ondavou, 
b) v úradných hodinách, 
c) do 30.4.2021. 

 
Tlačivo vyhlásenia je zverejnené aj na webovom sídle obce: www.rakovecnadondavou.sk   
 
Za súčinnosť vopred ďakujem                                   
                                                                                                 ____________________ 

                  MVDr. Peter Olejník 
                  starosta obce 

 
 
V súlade s ustanoveniami §19 odsek 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje obec Rakovec nad Ondavou dotknutej 
osobe pri spracúvaní jej osobných údajov informácie: 
 
Identifikačné údaje obce Rakovec nad Ondavou ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutej osoby: 

Obec Rakovec nad Ondavou,     sídlo: 072 03 Rakovec nad Ondavou 209,      IČO: 00325708 

 
Kontaktné údaje obce Rakovec nad Ondavou ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutej osoby: 

Miroslava Štefušová,     mailový kontakt:  ocurakovec@gmail.com 

 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby obce Rakovec nad Ondavou ako prevádzkovateľa osobných údajov 
dotknutej osoby: 

MVDr. Peter Olejník,     mailový kontakt: ocurakovec@gmail.com 

 
Účel spracúvania osobných údajov: 

preukazná spôsobilosť obce pri uplatnení zákonnej výnimky pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom 

 

Doba uchovávania osobných údajov, kritéria jej určenia: 

po dobu povinnosti preukaznej spôsobilosti obce 
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PREHLÁSENIE 
 
Meno, priezvisko: 

 

 
Adresa: 

 

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

                                       @                                          ;     +421    

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

prehlasujem, 
 
že vykonávame kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vznikajúceho 
v našej domácnosti.  Zároveň potvrdzujem prevzatie 1 ks kompostovacieho zásobníka od obce. 
 
 
Zároveň prehlasujem, že 

 obec splnila svoju informačnú povinnosť v súvislosti so získavaním osobných údajov, 
 som bol(a) informovaný(á) o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas,  
 som bol(a) informovaný(á) o práve požadovať od obce ako prevádzkovateľa prístup k 

osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve 
na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných 
údajov, 

 som bol(a) informovaný(á) o práve podať návrh na začatie konania podľa ustanovenia 
osobitného predpisu.  

 
Ďalej prehlasujem, že 

 poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne, 
 dávam obci svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúvala osobné údaje vo vyššie 

uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby. 
 
 
 
 
V Rakovci nad Ondavou, dňa _________2021                   ________________________ 
                                                                                                        podpis 

 


