
 
PROTOKOL 

o odovzdaní a prevzatí kompostéra 

 

Čl. I. 

Odovzdávajúci:   Obec Perín-Chym  
Sídlo:    Perín 180 

044 74 Perín-Chym 
Zastúpený:    MVDr. Ladislavom Molnárom PhD., starostom 
IČO:     003246142 
DIČ:     2021244940  
 
(ďalej len „ Odovzdávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 
a 
 
Preberajúci:   konečný užívateľ kompostéra, občan obce Perín-Chym, uvedený  
                                               v Zozname umiestnenia kompostérov, ktorý tvorí prílohu č. 1  
                                               tohto protokolu  
 
(ďalej len „ Preberajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
 

Čl. II. 

Odovzdávajúci odovzdáva Preberajúcemu do užívania záhradný kompostér JRK 1000 
PREMIUM o objeme 1000 litrov v počte 1 ks, ktorý je v stave spôsobilom na riadne užívanie.  

Preberajúci preberá plastový kompostér JRK 1000 PREMIUM o objeme 1000 litrov 
v rozloženom stave do užívania vrátane montážneho návodu a návodu na kompostovanie 
biologicky rozložiteľného odpadu. 

Preberajúci sa zaväzuje, že: 

 vykoná na vlastné náklady montáž kompostéra podľa montážneho návodu 
 pri používaní kompostéra sa bude riadiť priloženým návodom na montáž kompostéra a 

návodom ako správne kompostovať 
 záhradný kompostér umiestni na pozemok vo svojom vlastníctve a bude ho chrániť 

bežným spôsobom pred odcudzením a poškodením  
 v prípade poškodenia plastového kompostéra nesprávnou manipuláciou zo strany 

preberajúceho alebo tretej osoby, zabezpečí opravu na vlastné náklady 
 o zverený majetok sa bude riadne starať a využívať ho len na určený účel a to výlučne 

na účely kompostovania na to vhodných biologických odpadov vznikajúcich v jeho 
domácnosti, záhrade, popr. pri údržbe priľahlých pozemkov 

 bude informovať Odovzdávajúceho o poškodení a odcudzení zvereného majetku, 
 nebude spaľovať žiadny odpad vrátane konárov, lístia, buriny v domácnosti, na 

súkromnom alebo verejnom priestranstve 
 nebude ukladať biologický odpad vhodný na kompostovanie do nádob na zmesový 

komunálny odpad a ani žiaden iný odpad na nepovolené miesta 



 vráti plastový kompostér odovzdávajúcemu v prípade zmeny vlastníckych práv k 
objektu ku ktorému bol pridelený plastový kompostér 

 strpí na svojom pozemku kontrolu odovzdávajúceho 
 zverený majetok neprevedie na tretiu osobu, neprenajme, neprenechá do faktického 

užívania tretej osobe, nezaťaží akýmkoľvek právo tretej osoby 
 
 

Čl. III. 

Kontrolu nad dodržiavaním podmienok uvedených v článku II., ku ktorým sa preberajúci 
svojím podpisom zaväzuje uskutočnia poverení pracovníci odovzdávajúceho. 

V prípade, že preberajúci i napriek upozorneniu zo strany odovzdávajúceho nedodržuje 
ustanovenia článku II. tohto protokolu, odovzdávajúci odoberie preberajúcemu poskytnutý  
záhradný kompostér. 

V prípade dodržania podmienok určených v tomto protokole Preberajúcim po dobu 5 rokov od 
dátumu podpisu tohto protokolu, kompostér prechádza automaticky bezodplatne do vlastníctva 
Preberajúceho. 

 

V Períne-Chyme dňa: 05.01.2021 

 

 

Odovzdávajúci:                                                                        .......................................................... 

                                                                                                    MVDr. Ladislav Molnár PhD.
      

 

 

 

 

Zoznam príloh: 

Príloha č.1: Zoznam umiestnenia kompostérov    


