
Sadzba poplatku za jednotlivé druhov odpadov, ktoré prevádzkovateľ odoberá 
 

1.) Zmesový komunálny odpad (netriedený):  

a.) Zmesový komunálny odpad 4,00 €/fúrik  

b.) Zmesový komunálny odpad  

v plastových vreciach s objemom 60 litrov : 2,00 €/1 vrece 

c.) Obyvatelia zo záhradkárskej oblasti Hamuliakovo  

s uhradeným poplatkom  „bez odvozu“ môžu  

jeden krát za dva týždne odovzdať zmesový  

komunálny odpad  vo vreciach s objemom 60 litrov  bezplatne   

a za každé ďalšie odovzdané vrece  

s objemom 60 litrov je určený poplatok :  2,00 €/1 vrece 

 

2.) Drobný stavebný odpad  

(celkovo maximálne 1m
3
/1 poplatníka/1 rok): 

a) Drobný stavebný odpad (omietka, dlažba, obklad)  4,50 €/fúrik 

b) Drvený betón  6,50 €/fúrik 

    125,00 €/ 1m
3
 

c) Štrk a piesok  7,30 €/fúrik  

   140,00 €/ 1m
3
 

d) Výkopová zemina a kamenivo  7,30 €/fúrik  

   140,00 €/ 1m
3 

 

3.) Objemný odpad: 

a) drevený nábytok bez sklenej výplne  

rozobraný na základné časti 10,- €/kus 

b) skrine, postele,  5,- €/kus 

c) sedacia súprava, 15,- €/kus 

d) okenné rámy bez sklenej výplne   5,- €/kus 

 

4.) Biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre a pod.):  

a.) tráva a iný BRO bez konárov -  

poplatníci s uhradeným poplatkom za komunálny 

odpad s odvozom („kuky“)  bezplatne  

b.) tráva a iný BRO bez konárov - záhradkárska osada 

v plastových vreciach s objemom 60 litrov 0,50 €/1 vrece 

  tráva a iný BRO bez konárov a kríkov– 1,-€/fúrik 

c.) konáre, kríky – neznečistené iným BRO (trávou) bezplatne 

d.) nevytriedená zmes BRO (tráva + konáre) –  sa nepreberá  

 

5.) Separované odpady budú preberané bezplatne nasledovne: 

a) papier - zviazaný v balíkoch 

b) plasty - PET fľaše zošliapnuté, vo fóliových vreciach 

c) kovy - bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými 

látkami 

d) sklo - neznečistené nebezpečnými látkami a fľaše bez obsahu 

e) kompozitné obaly (tetrapaky) - vypláchnuté vodou, zošliapnuté, 

v balíkoch 

f) jedlé oleje a tuky - v riadne uzavretých PET fľašiach 

g) batérie a akumulátory pochádzajúce od fyzických osôb 

 

 

 

 


