
 

 
Dohoda o domácom kompostovaní 

uzatvorená medzi 
 

1. Združenie obcí Uhrovská dolina 
Sídlo:   SNP 86/7, 956 41 Uhrovec 
Zastúpená:  Ing. Zuzanou Máčekovou, predsedníčkou výkonného výboru 
   Ing. Rudolfom Botkom, podpredsedom výkonného výboru 

Tel.:038/7694253  E-mail: zdruzenie@uhrovec.sk 
IČO:  37917901  DIČ: 2021943253 

(ďalej len „Združenie obcí „Uhrovská dolina“) 
 

PROSTREDNÍCTVOM  
     Obec Žitná-Radiša  

Sídlo:   Obecný úrad 105, 956 41 Uhrovec 
Zastúpená:  Ing. Rudolfom Botkom, starostom obce  

Tel.:038/769 44 21  E-mail: starosta@zitna-radisa.sk 
IČO:  00311383   DIČ: 2021054365  

(ďalej len „Obec Žitná-Radiša“) 
 

a 
2. Konečný užívateľ kompostéra: 

Konečný užívateľ kompostéra zastupujúci ostatných členov domácnosti uvedený v Zozname 
umiestnenia kompostérov, ktorý tvorí prílohu č. 1 protokolu o odovzdaní / prevzatí majetku 
(záhradných kompostérov) do užívania.  

 

Čl. I. Predmet dohody 
1. Združenie obcí „Uhrovská dolina“, Obec Uhrovec a Konečný užívateľ kompostéra sa dohodli, že 

Konečný užívateľ kompostéra bude biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len „bioodpad“) 
vzniknutý užívaním nehnuteľnosti (ďalej len „Nehnuteľnosť“) kompostovať formou domáceho 
kompostovania a nebude ho ukladať do nádoby na zmesový komunálny odpad (okrem odpadov z 
mäsa, rýb a mliečnych výrobkov) ani ho spaľovať. 

2. Na tento účel mu Združenie obcí „Uhrovská dolina“ zapožičia plastový kompostér. 
3. Účastníci tejto dohody prehlasujú, že majú záujem, aby spoluprácou realizovanou na základe tejto 

dohody došlo k skvalitneniu životného prostredia v obci Žitná-Radiša. 
 
 

Čl. II.  Základné ustanovenia dohody 
1. Konečný užívateľ kompostéra má zaplatený poplatok za KO za predošlé obdobia a nemá evidované 

žiadne záväzky voči obci Žitná-Radiša za komunálne odpady. 
2. Konečný užívateľ kompostéra vyhlasuje, že kompostovanie bude vykonávať v súlade so zásadami 

správneho domáceho kompostovania, podľa Návodu na kompostovanie poskytnutého Združením 
obcí „Uhrovská dolina“.  

3. Nehnuteľnosť má zriadené funkčné kompostovisko, kde Konečný užívateľ kompostéra kompostuje 
bioodpad vzniknutý z užívania nehnuteľnosti formou domáceho kompostovania a neukladá ho do 
nádoby na zmesový komunálny odpad (okrem odpadov z mäsa, rýb a mliečnych výrobkov), ani ho 
nespaľuje. 

 
 
 



 
 
4. Konečný užívateľ kompostéra je ochotný strpieť náhodnú kontrolu, ktorá obsahuje: 

a) kontrolu existencie funkčného kompostoviska pre domácnosť, 
b) kontrolu prítomnosti bioodpadu v nádobe na zmesový komunálny odpad pre domácnosť. 

5. Konečný užívateľ kompostéra súhlasí s nasledovnými podmienkami: 
a) Ak kontrola zistí, že domácnosť nemá funkčné kompostovisko alebo v nádobe na zmesový 

komunálny odpad sa nachádza bioodpad (okrem odpadov z mäsa, rýb a mliečnych výrobkov), 
upozorní Konečného užívateľa kompostéra o zistených nedostatkoch. 

b) Ak Konečný užívateľ kompostéra nevykoná nápravu a opätovná kontrola zistí, že domácnosť 
nemá funkčné kompostovisko alebo v nádobe na zmesový komunálny odpad sa nachádza 
bioodpad, Obec je oprávnená sankcionovať Konečného užívateľa kompostéra v zmysle 
platného VZN č. 2/2016 obce Žitná-Radiša týkajúceho sa nakladania s týmto odpadom. 

6. Kontrola sa riadi pravidlami definovanými v čl. 3 tejto dohody. 
 
 

Čl. III. Pravidlá kontroly 
1. Kontrolu môže vykonávať len osoba oprávnená vykonať kontrolu (ďalej len „Kontrolór“). 
2. Kontrolórom môžu byť: 

- osoby poverené Združením obcí „Uhrovská dolina“, starosta alebo poslanci obecného 
zastupiteľstva, prípadne starostom poverené osoby, 

- zástupca Ministerstva Životného prostredia SR alebo ním poverenej osoby. 
3. Ak Kontrolór vstupuje na pozemok – pri kontrole domáceho kompostoviska, alebo keď nádoba          

na zmesový komunálny odpad nie je verejne prístupná, musí sa preukázať členovi domácnosti 
poverením a preukazom totožnosti. 

4. Kontrolór kontroluje len existenciu funkčného kompostoviska pre domácnosť a  prítomnosť 
bioodpadu v nádobe na zmesový komunálny odpad pre domácnosť. 

5. Kontrolór po kontrole vyhotoví záznam z kontroly. 
 
V Žitnej-Radišii, dňa 19. 8. 2019  
 
 
 
 
 
 

         Obec Žitná-Radiša 
prostredníctvom Ing. Rudolfa Botku, starostu obce  
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