Dohoda o kompostovaní vlastného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
č.12/2021
uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníka v spojení s §39 ods. 18 písm. b) bod 2
Zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákona o odpadoch)
medzi
Pôvodca odpadu: Jozef Ruman
Adresa: Bijacovce 74
a
Obec Bijacovce, IČO:00328961, 053 06 Bijacovce 7 zastúpená starostom obce Mgr. Jánom
Pivovarničkom
Preambula
Účastníci dohody v záujme zníženia komunálneho odpadu uzatvárajú túto dohodu. Cieľom
uzatvorenia tejto dohody o domácom kompostovaní je zabezpečenie domáceho využitia
biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov vznikajúcich z činnosti domácností ako
odpad a to využitím metódy kompostovania, čím sa na území obce minimalizuje potreba
systému triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu a neukladať biologicky
rozložiteľný odpad do ostatného komunálneho odpadu.
Článok I.
1. Pôvodca odpadu a členovia domácnosti sa zaväzujú kompostovať a ukladať svoj
biologicky rozložiteľný odpad vhodný na kompostovanie vlastného kompostoviska.
Článok II.
1. Účastníci dohody prehlasujú, že majú záujem, aby realizáciou na základe tejto
dohody došlo k skvalitneniu životného prostredia v obci Bijacovce.
2. Obec má právo kontroly. Pôvodca sa zaväzuje umožniť obci výkon kontroly.
Článok III.
1. Účastníci dohody prehlasujú, že túto dohodu uzatvorili slobodne, vážne, určite a
zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Rozumejú jej
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
2. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo strany dohosdy
obdrží po jednom.
3. Zmeny tejto dohody jej možné uskutočniť len písomným dodatkom.
4. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť po zverejnení na websídle obce.
5. Dohoda je uzatvorená na neurčitý čas.
V Bijacovciach 30.06.2021
Bol/a som oboznámený/á so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podpis v.r.
Podpis v.r.
Mgr. Ján Pivovarniček
Jozef Ruman
starosta obce
pôvodca odpadu

