
Pripomienky k Návrhu VZN 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

A.) V § 23 Sadzba  poplatku  v bode 2, navrhujem zmenu prvej vety nasledovne:  

Pôvodné znenie:  2.) Množstvový zber biologicky rozložiteľného  odpadu ( ďalej len „BRO“) nasledovne: 

Nové znenie :  

2.)Množstvový zber biologicky rozložiteľného  odpadu ( ďalej len „BRO“) platia všetky domácnosti, ktoré nemajú 

uzatvorenú  s obcou písomnú  „Dohodu  o domácom kompostovaní“ nasledovne: 

Odôvodnenie : 

V pôvodnom znení nebola zakomponovaná možnosť, že tento poplatok za BRO neplatia tí občania, ktorí majú 

uzatvorenú s obcou písomnú „Dohodu  o domácom kompostovaní“. 

B.) V § 24 Oznamovacia povinnosť, vyrubenie  poplatku a platenie poplatku,  v bode číslo 2 navrhujem  pôvodne 

znenie  nahradiť novým znením:  

Pôvodné znenie:  

2. Poplatok v záhradkárskej osade je stanovený za 60 l sáčok x 0,0176 €/ 1 liter x 26počet.  V tomto bode 

uvedená cena platí výlučne len pre poplatníkov záhradkárskej oblasti bez trvalého pobytu v obci 

Hamuliakovo. Pre poplatníkov záhradkárskej oblasti s trvalým pobytom v obci Hamuliakovo platia pravidlá 

rovnaké ako v prípade obyvateľov ostatných častí obce Hamuliakovo (§23 ods. 1 písm. a) a b).  

Nové znenie :  

2. Poplatok v záhradkárskej osade je stanovený nasledovne:  

a) Poplatníci v záhradkárskej osade bez trvalého pobytu v obci Hamuliakovo:  

- 60 l sáčok pre ZKO x 0,0176 €/ 1 liter x 26počet vývozov, a súčasne  

- množstvový zber (BRO) s určenou sadzbou 0,011Eur /1liter alebo 1dm3, pri frekvencii vývozu BRO  v 

zimnom období  1x mesačne (november, december, január, február, marec) a v letnom období (apríl 

máj, jún, júl august, september, október)  2x mesačne  ( 19 vývozov za rok) pri použití zberných nádob 

o obsahu  240 litrov. Tento poplatok za BRO platia všetci tí, ktorí nemajú uzatvorenú s obcou písomnú  

„Dohodu  o domácom kompostovaní“. 

b) Poplatníci v záhradkárskej osade s trvalým pobytom:  

- množstvový zber ZKO s určenou sadzbou 0,0176Eur /1liter alebo 1dm3, pri frekvencii vývozu 1x za dva 

týždne ( 26 vývozov za rok) pri použití zberných nádob o obsahu 120litrov a 240 litrov, a súčasne 

- množstvový zber (BRO) s určenou sadzbou 0,011Eur /1liter alebo 1dm3, pri frekvencii vývozu BRO  v 

zimnom období  1x mesačne (november, december, január, február, marec) a v letnom období (apríl 

máj, jún, júl august, september, október)  2x mesačne  ( 19 vývozov za rok) pri použití zberných nádob 

o obsahu  240 litrov. Tento poplatok  za BRO platia všetci tí, ktorí nemajú uzatvorenú  s obcou písomnú  

„Dohodu  o domácom kompostovaní“. 

Odôvodnenie : 

Pôvodné znenie bodu č. 2 neobsahovalo poplatky za BRO pre tých občanov, ktorí žijú v záhradkárskej osade. 

Títo občania však  vytvárajú BRO rovnako ako aj ostatní občania v obci. Preto by mali aj títo občania, ktorí 

bývajú v záhradkárskej osade, platiť poplatok aj za  odvoz a spracovanie BRO rovnako,  ako všetci ostatní 

občania v obci. 
 

C.) V § 25 Zníženie alebo oslobodenie od miestneho poplatku,  navrhujem  zmeniť pôvodné znenie  

v bode 1 písmeno b.)  nasledovne:  
Pôvodné znenie :  

b.) o 25%  manželom starším ako 65 rokov,  samostatne žijúcim v spoločnej domácnosti, ak majú trvalý pobyt 

v obci Hamuliakovo v kalendárnom roku, kedy sa poplatok vyrubuje a aj  počas celého predchádzajúceho 

kalendárneho roka. 

Nové znenie:  

b.) o 25%  manželom starším ako 65 rokov a viacerým občanom starším ako 65 rokov,  samostatne žijúcim 

v spoločnej domácnosti,  ak majú trvalý pobyt v obci Hamuliakovo v kalendárnom roku, kedy sa poplatok 

vyrubuje a aj  počas celého predchádzajúceho kalendárneho roka. 

Odôvodnenie : V spoločnej domácnosti v obci žijú nie len manželia, ale aj súrodenci. 


