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KOMPOSTÉR ZDARMA 
 
 

 
 
Vážení občané, 
 
obec Lipovec by ráda v letošním roce požádala o dotaci na pořízení domácích 
KOMPOSTÉRŮ pro své občany na rok 2021. 
 
V rámci této dotace můžete Vy, občané, získat nový kompostér o objemu 1000 l nebo 
2000 l, případně 2 nové kompostéry o objemu 1 000 l zcela ZDARMA. Podmínkou je, že 
kompostéry budou umístěny po dobu 5-ti let na Vašem vlastním či dlouhodobě pronajatém 
pozemku. 
  
Domácí kompostování je vhodným řešením pro předcházení vzniku bioodpadů (biologicky 
rozložitelných odpadů) primárně rostlinného původu vznikajících na Vašich zahradách a 
ve Vašich domácnostech.  
 
Do plastového kompostéru můžete dát posečenou trávu, drny, nadrcené větve, listí, atd. 
Kompostéry jsou schopné pojmout i několik stovek litrů přírodního odpadu. 
 
Pro získání kompostéru je nutné vyplnit žádost o po skytnutí kompostéru  
a odevzdat ji do schránky obecního ú řadu nebo ji zaslat na mail: 
obeclipovec@tiscali.cz nejpozd ěji do 24.5.2020 .  
 
Obec pak prostřednictvím agentury požádá o dotaci na kompostéry. Pokud obec dotaci 
obdrží, uzavře s Vámi jednoduchou smlouvu a Vy si nový kompostér(y) v příštím roce 
vyzvednete. 
 
Pokud dojde k realizaci tohoto projektu, budou v ro ce 2021 zrušeny „hn ědé 
kontejnery“ na bioodpad umíst ěné v naší vesnici. 
 
Bioodpad by se tedy neodvážel prostřednictvím svozové společnosti, Vy byste nemuseli 
svoje bioodpady vozit do hnědých kontejnerů, kompostování by probíhalo přímo na Vašich 
zahradách. Hotový kompost pak můžete následně využívat  
na svých zahradách, nemusíte ho draze nakupovat,… 
 
V případě jakýchkoliv dotazů se ozvěte na tel. 516 445 123, případně mail: 
obeclipovec@tiscali.cz. 
Děkujeme za Váš zájem a spolupráci.  
 

        Vaše obec Lipovec 
  



 
ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ KOMPOSTÉR Ů OBČANŮM OBCE 
LIPOVEC 
 
 
1) Kompostéry budou, v případě získání dotace, přidělovány v roce 2021. Kompostéry 

budou přiděleny občanům, kteří řádně vyplnili, podepsali a odevzdali na Obecní úřad 
Lipovec (do schránky nebo mailu) do 24.5.2020  „Žádost o poskytnutí domácího 
zahradního kompostéru“. Na přidělení kompostérů nevzniká žadateli právní nárok. 

 
2) Žádost o poskytnutí domácího zahradního kompostéru bude doručena do každého 

domu v Lipovci a Marianíně a bude také zveřejněna na internetových stránkách obce 
(www.lipovec.cz), kde ji bude možno stáhnout. 

 
3) Kompostéry budou určeny občanům, kteří se zaváží umístit kompostér na vlastním 

nebo jiném pozemku se souhlasem majitele tohoto pozemku. Tyto pozemky musí být 
pouze na katastrálním území obce Lipovec. 

 
4) Občan nesmí mít závazky po splatnosti vůči obci Lipovec. 
 
5) Občané před převzetím kompostéru uzavřou s obcí Lipovec Smlouvu o výpůjčce 

na dobu 5-ti let. Po dobu 5-ti let musí být kompostéry ve vlastnictví občanů a musí být 
v provozuschopném stavu - v případě poškození musí občan pořídit stejný kompostér! 
Po uplynutí lhůty 5-ti let přejdou kompostéry do vlastnictví občanů.  

 


