
O B E C H A M U L I A K O V O 
Obecný úrad Hamuliakovo 

Dunajská ulica 127  

900 43 Hamuliakovo 
 
 

Vážení občania, 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste 

do 24.11.2017 nahlásili:  

a) či v roku 2018 budete na vlastnom 

pozemku kompostovať biologicky 

rozložiteľný odpad,  

b) akú veľkosť zbernej nádoby 

na zmiešaný komunálny odpad chcete 

v roku 2018 používať  

(možnosti: 120 l alebo 240 l)  

Tieto údaje prosíme nahlásiť na Obecný úrad 

pani Marcele Horváthovej  

osobne v úradných hodinách v pondelok, 

stredu a v piatok od 8,00 hod do 11,30 hod,  

telefonicky: 0918 787 833,  

alebo mailom na adresu: 

marcela.horvathova@obechamuliakovo.sk.  

 

 

 

 

Kérjük a tisztelt polgárokat, hogy  

2017. 11. 24-ig tudassák 

szándékukat:  

a) 2018-ban a saját telkükön fogják-e 

komposztálni a zöldhulladékot,  

b) 2018-ban milyen nagyságú kukát 

fognak használni kommunális 

hulladékgyűjtésre (120 l vagy 240 l).  

Ezeket az információkat jelentsék 

a Községházán Horváth Marcelának 

személyesen a hivatalos órák alatt hétfőn, 

szerdán és pénteken 8,30 - 11,30 között, 

telefonon a 0918 787 833-as számon,  

illetve a 

marcela.horvathova@obechamuliakovo.sk 

email címre.   

 

 

Podrobné informácie k zberu odpadu a poplatkom za odvoz:  
V rámci zavádzania separácie biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej len „BRO“), ktorú je aj naša 

obec povinná zaviesť v súlade so zákonom o odpadoch (79/2015 Z. z.), budú od roku 2018 

pre domácnosti v obci Hamuliakovo existovať nasledujúce možnosti: 

1.) Pre domácnosti, ktoré BUDÚ kompostovať: 

 Do 24.11.2017 treba podať „ Žiadosť o uzatvorenie Dohody o domácom kompostovaní“ 

na OÚ a to osobne do podateľne OÚ, poštou alebo mailom na adresu : 

info@obechamuliakovo.sk . Vzor žiadosti a dohody sa nachádza na internetovej stránke 

obce a v podateľni obecného úradu, prípadne Vám bude na základe emailového dopytu 

zaslaný elektronicky.  

 Do 15.12.2017 treba uzatvoriť „Dohodu o domácom kompostovaní“. (Všetky Dohody 

o domácom kompostovaní z roku 2017 zostávajú v platnosti a nie je potrebné ich 

obnovovať, ak nechcete žiadnu zmenu.) 

V tomto prípade domácnosť bude BRO kompostovať doma a môže si zvoliť nádobu 

na zmiešaný komunálny odpad (ZKO) (frekvencia vývozu je 2x mesačne ako doteraz) 

v objeme: 

a.) 120 litrov - poplatok za komunálny odpad v roku 2018 zaplatí vo výške 54,91 Eur 

b.) 240 litrov - poplatok za komunálny odpad v roku 2018 zaplatí vo výške 109,82 Eur 
 

(pokračovanie na zadnej strane) 
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  (pokračovanie z titulnej strany) 

 

2.) Pre domácnosti, ktoré NEBUDÚ kompostovať  

 v priebehu mesiaca januára 2018 dostanú nádobu na BRO s obsahom 240 litrov, 

za ktorú zaplatia v roku 2018 ročný poplatok 50,16 Eur (frekvencia vývozu BRO je 

v zimnom období 1x mesačne a v letnom období 2x mesačne) plus si zvolia nádobu 

na zmiešaný komunálny odpad (ZKO) s objemom 120 l alebo 240 l (frekvencia vývozu 

ZKO je 2x mesačne ako doteraz).  

 Do 24.11.2017 je potrebné nahlásiť veľkosť nádoby na zmiešaný komunálny odpad 

(ZKO) 

a.) 120 litrov - poplatok za komunálny odpad v roku 2018 zaplatí vo výške 54,91 Eur 

b.) 240 litrov - poplatok za komunálny odpad v roku 2018 zaplatí vo výške 

109,82 Eur 
Výsledný poplatok: 

a.) BRO ( 240 l) + ZKO (120 l) - poplatok za komunálny odpad v roku 2018 zaplatí  

domácnosť vo výške 105,07 Eur  (t.j. 50,16 Eur + 54,91 Eur = 105,07 Eur ) 

b.) BRO ( 240 l) + ZKO (240 l) – poplatok za komunálny odpad v roku 2018 zaplatí  

domácnosť vo výške 159,98 Eur (t.j. 50,16 Eur+ 109,82 Eur = 159,98 Eur)  

 Občania si nádoby vyzdvihnú osobne na obecnom úrade v priebehu januára 2018. 

 

3.) BYTOVÉ DOMY budú riešené individuálne, podľa priestorových možností 

na umiestnenia nádob. 

 

4.) Občania nad 65 rokov, s trvalým pobytom v obci Hamuliakovo, dostanú zľavu z poplatkov: 

- 50% samostatne žijúci dôchodca, ak má trvalý pobyt v obci Hamuliakovo 

- 25% samostatne žijúci manželský pár alebo viacerí dôchodcovia v spoločnej domácnosti 

 

5.) Občania, ktorí sú držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím 

a majú trvalý pobyt v obci Hamuliakovo, dostanú zľavu 25% z vyrúbených poplatkov. 

 

 
 

Čo PATRÍ do biologicky rozložiteľného odpadu (BRO):  

izbové a rezané kvety (bez drôtov a stužiek), servítky, papierové sáčky a vreckovky, papierové 

obaly z vajec, usadeniny z kávy a čaju, odpad z ovocia a zeleniny, perie, vlasy, škrupiny od vajec, 

škrupiny zo všetkých druhov orechov, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a odpad 

z údržby zelene zo záhrad rodinných domov, t.j. hlina, lístie, vypletá burina, tráva, drevný odpad 

zo strihania a orezávania krovín a stromov, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie 

a zelenina. 

 

 

 
 

Čo NEPATRÍ do biologicky rozložiteľného odpadu (BRO): 

uhynuté zvieratá, plienky, obväzy, vrecká z vysávača, tekuté pozostatky potravín (nápoje, jedlé 

oleje), odpad z popolníkov a zametania, plastové nádoby, sáčky a obaly, plechovky, hliníkové fólie, 

tetrapakové krabice, textílie, koža, vlna, drevo, mäso, kosti, prospekty, noviny, objemný zelený 

odpad (vetvy a kmene stromov), komunálny odpad, stavebná suť.  

 


