Príloha č. 1
Obec Zamarovce, Zamarovská 1/97, 911 05 Zamarovce, IČO 00687251, DIČ 2021332302

Čestné prehlásenie
o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
pomocou vlastného kompostovacieho zásobníka.

Dolupodpísaný/á ......................................................................................................................... ,
Rodné číslo: .......................................... ,
Trvale bytom ................................................................................................................................ ,
Adresa umiestnenia kompostovacieho zásobníka..........................................................................,
Kompostovací zásobník v objeme ............... litrov, pozemok pre údržbu zelene vo výmere ............. m²

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
z našej domácnosti pomocou vlastného kompostovacieho zásobníka.
» 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 a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad do nádoby na komunálny odpad,
nakoľko v zmysle zákona o odpadoch je zakázané skládkovanie bioodpadov. Som si vedomý/á skutočnosti, že
porušenie zákona o odpadoch zakladá skutkovú podstatu priestupku v zmysle §115 ods. 1 písm. b) zákona o
odpadoch, pričom výška pokuty pre fyzickú osobu je stanovená do výšky 1.500€.
» v prípade, že sa preukáže, že občan nepostupuje v zmysle tohto prehlásenia, bude povinný si objednať
likvidáciu bioodpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu prostredníctvom bio nádoby.
» toto čestné prehlásenie má platnosť na dobu neurčitú. V prípade zmeny údajov vzniká povinnosť ho
aktualizovať do 30 dní.
Som si vedomý/á následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v čestnom prehlásení.

Dátum:

Podpis:

Spracovanie osobných údajov žiadateľa:
Obec Zamarovce spracúva vyššie uvedené osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a po uplynutí
príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať
proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na
rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením
žiadosti na adresu: Obec Zamarovce, Zamarovská 1/97, 911 05, osobne na OcÚ alebo elektronicky na e-mail zamarovce@obeczamarovce.sk zodpovedná osoba
za ochranu osobných údajov: zamarovce@obeczamarovce.sk tel.: +421 32 6523582.

