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PROTOKOL
O odovzdaní a prevzatí kompostéra

ČI. l.
Odovzdávajúci:
Meno / Názov:

Sídlo:

IČO:

V mene ktorého koná:

Obec Vel'ká Ida

Kaštieľ 42, 04455 Velká Ida

00324868

Peter Nagy, starosta

a

Preberajúci:
Konečný užívatel' kompostéra, občan obce Vel'ká Ida, uvedený v Zozname umiestnenia kompostérov,

ktorý tvorí prílohu č.l tohto protokolu.

ČI. II.

Odovzdávajúci odovzdáva Preberajúcemu do užívania plastový kompostér typu 1050 l, v počte a type
uvedenom v prílohe č.l protokolu. Kompostér je v stave spôsobilom na riadne užívanie.

Preberajúci preberá predmetný kompostér do užívania vrátane návodov na správne používanie
kompostéra a sprievodcu správnym kompostovaním v kompostéri.

Preberajúci vyhlasuje, že :
o zverený majetok sa bude riadne starať a využívať ho len na určený účel,
zverený majetok nepremiestni mimo miesta určeného na užívanie určeného zo strany Prijímatel'a,
bude informovať Prijímatel'a o poškodení a odcudzení zvereného majetku,
zverený majetok neprevedie na tretiu osobu, neprenajme, neprenechá do faktického užívania
tretej osobe, nezaťaží akýmkol'vek právom tretej osoby,
umožní vykonanie kontroly zvereného majetku Oprávneným osobám, ktorými sú najmä:

a. Poskytovateľ pomoci a ním poverené osoby,
b. Útvar vnútorného auditu Poskytovatel'a/Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovatel'ského

orgánu a ním poverené osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na

výkon kontroly/auditu,
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e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi

predpismi SRa právnymi aktmi EÚ.

ČI. III,

Priebežnú kontrolu nad dodržiavaním podmienok uvedených v článku II., ku ktorým sa Preberajúci
svojím podpisom zaväzuje (pokia!' neubehlo 6 rokov od prevzatia kompostéra), uskutočnia poverení
pracovníci Odovzdávajúceho.

V prípade, že Preberajúci i napriek písomnému upozorneniu zo strany Odovzdávajúceho nedodržuje
ustanovenia článku II. tohto protokolu, Odovzdávajúci odoberie Preberajúcemu poskytnutý
kompostér (pokia!' neubehlo 6 rokov od prevzatia kompostéra).

V prípade dodržania podmienok určených v tomto protokole Preberajúcim po dobu 6 rokov od dátumu
podpisu tohto protokolu, kompostér prechádza automaticky bezodplatne do vlastníctva
Preberajúceho.

Vo Ve!'kej Ide, dňa 30.4.2019

Odovzdávajúci :

B~/\ _
.....~ .

Peter Nagy - starosta obce

Zoznam príloh:

Príloha č.l :Zoznam umiestnenia kompostérov

"
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