
Informácia k čestnému vyhláseniu o kompostovaní  
biologicky rozložiteľného odpadu z domácností 

 

Vážení spoluobčania, 

 do Vašich domácností bude prostredníctvom pracovníkov Obecného 

úradu v Tichom Potoku doručené čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky 

rozložiteľného odpadu vznikajúceho vo Vašej domácnosti. Toto čestné 

vyhlásenie je potrebné VYPLNIŤ a PODPÍSAŤ zástupcom každej domácnosti – 

vlastníkom rodinného domu (bytu), prípadne nájomcom alebo obyvateľom 

rodinného domu alebo bytu.  

 V čestnom vyhlásení potvrdíte, že biologicky rozložiteľný odpad 

vyprodukovaný vo Vašej domácnosti nevyhadzujete do zberných nádob na 

zmesový komunálny odpad, ale takýto odpad viete zhodnotiť v domácnosti. 

 Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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  tú časť obce, ktorá preukáže, že 100 % domácností kompostuje 

vlastný odpad vo svojich domácich kompostoviskách. Náklady na zavedenie 

zberu a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu sú finančne veľmi náročné.  

Tieto náklady by sme museli premietnuť do miestneho poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad. Domáce kompostovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu pokladáme v podmienkach našej obce za prirodzené        

a mnohí z Vás kompostovanie uplatňujú v praxi už viacej rokov. 

 Čestné vyhlásenia budú evidované na Obecnom úrade a budú slúžiť na 

preukázanie splnenia povinností obce vyplývajúcich so zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch, že v obci kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný  odpad 100 % 

domácnosti. 

 Na podporu domáceho kompostovania Vám Obec Tichý Potok doručí 

vedierko na zber kuchynského odpadu. 

 Bližšie informácie Vám poskytneme v úradných dňoch na telefónnom 

čísle 051/452 12 40 alebo na telefónnom čísle  0905 275 143. 

 Ďakujeme za súčinnosť a veríme, že spoločným úsilím pomôžeme sebe 

aj životnému prostrediu.  

Mgr. Ľubica Zdravecká, starostka 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádoba je určená na zber kuchynského odpadu v domácnosti. Neoddeliteľnou 

súčasťou je výklopné a dobre priľnavé veko s perforáciou, ktorá zaisťuje 

odvetrávanie obsahu. Praktické je aj madlo, pomocou ktorého možno veko 

ľahko uzamknúť. Kôš možno ľahko vysypať aj vďaka jeho zaklápaciemu veku, 

ktoré ľahko drží v otvorenej polohe vzadu. Hladký povrch koša umožňuje jeho 

jednoduché a rýchle umývanie.  Pre väčšie pohodlie a hygienu zberu odpadu si 

môžete do vedierka zaobstarať kompostovateľné vrecká. Obsah vedierka 

vysypete do vlastného kompostoviska. 

 

 


