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Predchádzanie vzniku BRO v obci Dolná Súča
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PROTOKOL
o odovzdaní a prevzatí kompostéra
č. Dolná Súča -2019/.........

Odovzdávajúci :

Obec Dolná Súča,
913 32 Dolná Súča 2, IČO: 00311502
Štatutárny orgán:

Rudolf Pleva, starosta obce

Za odovzdávajúceho:

Rudolf Pleva, starosta obce

(ďalej len „Odovzdávajúci“ alebo „Vlastník kompostéra“)

Preberajúci:

meno a priezvisko:

.......................................................................

Bydlisko:

913 32 Dolná Súča .................................

Dátum narodenia:

..........................., číslo OP: ....................

Adresa umiestnenia kompostéra: Dolná Súča ........................
(ďalej len „Preberajúci“ alebo „Užívateľ kompostéra“)

Predmet odovzdávania a preberania:

kompostér, materiál obsahujúci odborné rady ku
kompostovaniu

Technická špecifikácia kompostéra:

objem kompostéra:1050 l, ďalšia špecifikácia v prílohe

Dátum odovzdania prevzatia kompostéra:

....................................

Miesto odovzdania a prevzatia kompostéra:

Dolná Súča

1/ Odovzdávajúci, ktorý je vlastníkom kompostéra, týmto odovzdáva do bezplatného užívania 1 kus
kompostéra podľa vyššie uvedenej špecifikácie Preberajúcemu, ktorý jeho prevzatie potvrdzuje svojim
podpisom.
2/ Preberajúci prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že kompostér musí byť používaný v súlade so zámermi
a cieľmi projektu Predchádzanie vzniku BRO v obci Dolná Súča a súvisiacou Zmluvou o poskytnutí
NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23, ktorú vo veci realizácie projektu uzatvorila obec Dolná Súča. Obec
Dolná Súča bude zabezpečovať niektoré úkony súvisiace so správou kompostérov na území obce Dolná
Súča (ako napr. evidencia, inventarizácia, distribúcia a pod.).
3/ Preberajúci sa týmto zaväzuje, že :
a) kompostér bude používať za účelom zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na
území obce Dolná Súča,
b) zabezpečí ochranu kompostéra pred jeho poškodením, zničením alebo odcudzením,
c) umožní vykonanie kontroly zvereného majetku Oprávneným osobám, ktorými sú najmä:
 Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu
a ním poverené osoby,
 Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu,
 Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 Osoby prizvané orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a právnymi aktmi EÚ.
d) o zverený majetok sa bude riadne starať a využívať ho len na určený účel,
e) umožní vykonať vlastníkovi kompostéra, alebo subjektom, ktorým toto právo vyplýva z vyššie citovanej
Zmluvy o poskytnutí NFP, kontrolu využívania kompostéra, jeho inventarizáciu, resp. iný úkon, ktorý
vlastníkovi vyplýva z platnej legislatívy alebo ho k tomu zaväzujú uzatvorené zmluvné vzťahy,
f) bezodkladne oznámi prípadné poškodenie, zničenie alebo odcudzenie kompostéra obci Dolná Súča,
g) bez súhlasu vlastníka neumiestni zverený kompostér na iné miesto, ako je uvedené vyššie v adrese
umiestnenia kompostéra, a ani ho nezverí do užívania inej osobe.
4/ Preberajúci je povinný vrátiť Vlastníkovi kompostér, pokiaľ bude k tomu zo strany Vlastníka vyzvaný a to
v lehote, ktorá bude uvedená vo výzve. Preberajúci si je vedomý, že nesie zodpovednosť za úmyselné
poškodenie, zničenie, odcudzenie kompostéra, či nakladanie s kompostérom v rozpore s podmienkami
dohodnutými v tomto protokole a Vlastník si môže uplatniť u neho škodu, spôsobenú takýmto konaním.
5/ Dolu podpísaná/ý ................................................................ týmto dávam Odovzdávajúcemu Obci Dolná
Súča dobrovoľný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v tomto protokole za účelom
vedenia evidencie a správy kompostérov a plnenia povinností, ktoré Odovzdávajúcemu vyplývajú z vyššie
citovanej zmluvy o poskytnutí NFP a z projektu Predchádzanie vzniku BRO v obci Dolná Súča.
Za odovzdávajúceho:

Za preberajúceho:

...............................................
Rudolf Pleva, starosta obce

...............................................

