Informácia o ukladaní odpadu na zberovom dvore Hamuliakovo
pre obyvateľov v rodinných a bytových domoch,
ktorí majú pridelenú nádobu na komunálny odpad
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Odpad sa preberá len od fyzických osôb – pôvodcov odpadu (nepodnikateľov)
s uhradeným poplatkom za komunálny odpad v obci Hamuliakovo,
a to aj v prípade, že ide o odpad preberaný za poplatok.
Odpad od podnikateľov sa nepreberá.
Pri vstupe je potrebné preukázať uhradenie poplatku za odpad neprenosnou
identifikačnou kartičkou (vydanou na OÚ), ktorej majiteľ môže byť overený iným
identifikačným dokladom.
Pôvodca odpadu je povinný na vstupe do zberového dvora nahlásiť druh
privezeného odpadu a rešpektovať pokyny pracovníka zberového dvora, ktorý
určí miesto uloženia a skontroluje obsah odpadu.
Pôvodca je povinný rešpektovať prevádzkové hodiny zberového dvora, pričom
v nedeľu sa odoberá len bezplatne preberaný odpad.
Bezplatne sa preberá:
o odpad zo záhrad (mäkký zelený odpad a konáre). Mäkký zelený odpad
a konáre musia byť oddelené a uložené samostatne. Zmiešaný odpad
zo záhrad sa nepreberá. V prípade, že sa kontrolou zistí, že tieto zložky boli
uložené a nie sú oddelené, je pôvodca povinný ich oddeliť na mieste.
Zberový dvor slúži len na uloženie prebytkov odpadu zo záhrad v miere
zodpovedajúcej produkcii jednej nehnuteľnosti.
Ostatný biologicky rozložiteľný odpad pôvodcovia ukladajú do predplatených
nádob na BRO alebo kompostujú vo vlastných kompostéroch.
o separované zložky odpadu, ktoré sa rozmerovo nezmestia do nádob/vriec
pridelených domácnosti, resp. do veľkokapacitných kontajnerov v obci (sklo,
kovy), resp. zložky, ktoré sa zbierajú len na zberovom dvore (olej)
Za poplatok sa preberá:
o jednorázovo produkovaný komunálny odpad z domácností (bez prítomnosti
separovaných zložiek odpadu) – napríklad po nárazovom upratovaní, nie ako
pravidelné riešenie
o drobný stavebný odpad v množstve max. 1 m3/rok na 1 poplatníka – toto
množstvo bude zapísané na identifikačnú kartičku a do evidenčnej knihy.
Väčšie množstva stavebného odpadu je pôvodca povinný nechať odviesť
a uložiť individuálne na vlastné náklady na skládke v Čukarskej Pake
o objemný odpad ako nábytok, okenné rámy.
Poplatky a druhy preberaného odpadu sú zverejnené na vstupnej tabuli
zberového dvora.

Úplné znenie je uvedené v Prevádzkovom poriadku zberného dvora v obci
Hamuliakovo.
V Hamuliakove, dňa 27.3.2019

Ing. Ludmila Goldbergerová
starostka obce

Informácia o ukladaní odpadu na zberovom dvore Hamuliakovo
pre záhradkársku osadu,
t.j. pre pôvodcov odpadu bez pridelenej nádoby na komunálnych odpad
Výška poplatku za komunálny odpad pre záhradkársku oblasť je znížená v porovnaní
so štandardným poplatkom v obci Hamuliakovo, pretože nezahŕňa náklady
na uloženie a likvidáciu určitých typov odpadov, resp. zohľadňuje špecifiká pri vzniku
odpadov v záhradkárskej osade.
Preto pre pôvodcov odpadu zo záhradkárskej osady platia pravidlá odlišné
od pravidiel pre pôvodcov z rodinných a bytových domov.
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Odpad sa preberá len od záhradkárov s uhradeným poplatkom za komunálny
odpad v obci Hamuliakovo.
Pri vstupe je potrebné preukázať uhradenie poplatku za odpad neprenosnou
identifikačnou kartičkou (vydanou na OÚ), ktorej majiteľ bude overený iným
identifikačným dokladom.
Pôvodca odpadu je povinný na vstupe do zberového dvora nahlásiť druh
privezeného odpadu a rešpektovať pokyny pracovníka zberového dvora, ktorý
určí miesto uloženia a skontroluje obsah odpadu.
Pôvodca je povinný rešpektovať prevádzkové hodiny zberového dvora, pričom
v nedeľu sa odoberá len bezplatne preberaný odpad.
Bezplatne sa preberá:
o zmesový komunálny odpad vo vreciach s objemom 60 litrov jeden krát
za dva týždne, v maximálne možnej miere bez separovaných zložiek odpadu.
Množstvo prevzatého odpadu sa eviduje v osobitnej evidencii.
Množstvo presahujúce uvedený „predplatený“ objem sa spoplatňuje.
o separované zložky odpadu
o odpad zo záhrad - len konáre.
Za poplatok sa preberá:
o odpad zo záhrad - mäkký zelený odpad.
Náklady na likvidáciu mäkkého zeleného odpadu nie sú súčasťou poplatku
za komunálny odpad pre záhradkárku osadu.
Mäkký zelený odpad v záhradkárskej osade má byť kompostovaný. Mäkký
zelený odpad je možné odovzdať za poplatok zohľadňujúci náklady na
likvidáciu.
Mäkký zelený odpad a konáre musia byť oddelené a uložené samostatne zmiešaný odpad zo záhrad sa nepreberá. V prípade, že sa kontrolou zistí, že
tieto zložky boli uložené a nie sú oddelené, je pôvodca povinný ich oddeliť
na mieste.
o zmesový komunálny odpad, ktorého množstvo nebolo „predplatené“
v uhradenom poplatku za komunálny odpad (viď. vyššie)
Iný odpad (drobný stavebný, objemný) sa od záhradkárov nepreberá:
Poplatky sú zverejnené na vstupnej tabuli zberového dvora.

Úplné znenie je uvedené v Prevádzkovom poriadku zberného dvora v obci
Hamuliakovo.
V Hamuliakove, dňa 27.3.2019

Ing. Ludmila Goldbergerová
starostka obce

