
 

 

 

PRÍRUČKA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

V OBCI HAMULIAKOVO 

 

 

 

 

Táto príručka je určená (nielen) novým obyvateľom obce 

Hamuliakovo a jej cieľom je zoznámiť ich ako pôvodcov odpadu so 

systémom zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu v obci 

Hamuliakovo. 

  



MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ 

STAVEBNÉ ODPADY 

Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré 

vznikajú na území obce. 

Poplatníkom je 

a) fyzická osoba, ktorá v obci užíva dom, byt, nebytový priestor, pozemnú 

stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo užíva záhradu 

/ trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie (ďalej len 

„nehnuteľnosť“), 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 

Poplatková povinnosť podľa zákona vzniká dňom, keď nastane skutočnosť, 

ktorá je viazaná na poplatníka. Takouto skutočnosťou je nadobudnutie trvalého 

alebo prechodného pobytu v obci, nadobudnutie oprávnenia užívať 

nehnuteľnosť (napr. kolaudácia, kúpa nehnuteľnosti) alebo užívanie 

nehnuteľnosti (napr. nájom bytu).  

Poplatník má voči obci oznamovaciu povinnosť. Je povinný obci 

oznámiť vznik, zánik poplatkovej povinnosti, prípadne zmenu skutočností 

rozhodujúcich na vyrubenie poplatku.  

Lehota na splnenie povinnosti je 30 dní a začína plynúť v deň, keď nastali 

skutočnosti rozhodujúce o vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej 

povinnosti. 

Sadzby poplatkov za zmesový komunálny odpad, biologicky rozložiteľný 

odpad a drobný stavebný odpad sa zverejňuje s platnosťou na jeden 

kalendárny rok v platnom Všeobecne záväznom nariadení, viď. 

https://obechamuliakovo.sk/vseobecne-zavazne-nariadenia/. 



SYSTÉM TRIEDENÉHO ZBERU 
V obci Hamuliakovo sa OSOBITNE zbierajú nasledujúce triedené druhy 

odpadu: 

1) biologicky rozložiteľný odpad 

2) papier 

3) plastové obaly  

4) kovové obaly (plechovky) 

5) sklo 

6) tetrapaky 

7) šatstvo – obuv – textílie 

8) polystyrén  

9) vyradené elektrospotrebiče a žiarivky 

10) batérie a akumulátory 

11) použité jedlé oleje 

12) objemové kovy a objemové plasty 

13) zelený odpad zo záhrad a konáre 

14) použité riedidlá a farby 

15) vyradený nábytok 

16) drobný stavebný odpad 

17) iný objemný odpad z domácností (koberce, 

slnečníky, kufre..) 
 

Odpadové pneumatiky sa nezbierajú, viď. bod 18) nižšie 



ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD (ZKO) 

ZKO je zvyškový, ďalej neseparovateľný a znečistený odpad, ktorý v domácnosti 

zostane po vytriedení vyššie uvedených triedených zložiek 1 až 17: 

V obci Hamuliakovo sa pre komunálny odpad aplikuje množstevný zber – každá 

domácnosť má možnosť si zvoliť objem zbernej nádoby na zmesový komunálny 

odpad (ZKO), pričom následne domácnosť platí poplatok za zvolený objem 

bez ohľadu na počet členov domácnosti.  

Zberná nádoba musí byť označená nálepkou o úhrade poplatku, ktorú je 

potrebné vyzdvihnúť po zaplatení poplatku na obecnom úrade. 

Zmena nádoby na ZKO je možná vždy len k 31.1. daného roka. 

Rodinné domy: nádoba 120 litrov alebo 240 litrov, odvoz každých 14 dní od 

domu, nádobu bezplatne zapožičiava obec na základe prihlášky poplatníka.  

Bytové domy: kontajner 1100 litrov, odvoz každých 14 dní zo stojiska, kontajner 

bezplatne zapožičiava obec správcovi bytového domu na základe prihlášky.  

Záhradkárska osada a rekreačné domy bez prístupu: vlastné 60 litrové vrece, 

odovzdávanie na zbernom dvore počas otváracích hodín každých 14 dní. 

Poplatník je povinný predložiť identifikačnú kartičku, ktorú je potrebné 

vyzdvihnúť po zaplatení poplatku na obecnom úrade. 

ZBERNÝ DVOR 

Zberný dvor slúži ako miesto zberu pre všetky zložky triedeného odpadu 

(platené aj bezplatné).  

Je určený výlučne pre poplatníkov so zaplateným poplatkom za komunálny 

odpad v obci Hamuliakovo – je potrebné predložiť identifikačnú kartičku, ktorú 

je potrebné vyzdvihnúť po zaplatení poplatku na obecnom úrade. 

Zberný dvor sa nachádza pred malou hrádzou oproti záhradkárskej osade, ulica 

Poľná, súradnice: 48.042502°;17.248375°. 

Je potrebné rešpektovať otváracie hodiny zverejnené na webovej stránke obce 

Hamuliakovo https://obechamuliakovo.sk/zberovy-dvor/. 

Pri ukladaní odpadu je potrebné  rešpektovať pokyny zodpovedného 

pracovníka obce, ktorý určí správny kontajner/miesto uloženia v súlade so 

zmluvnými podmienkami recyklačnej firmy. 

Zmesový komunálny odpad sa preberá len vo vreciach 60 l  a to len od 

záhradkárov so zaplateným ročným poplatkov  a od ostatných poplatníkov pri 

výnimočnej situácii (nárazové upratovanie apod.) len za priamu úhradu 

(doplatok k vyrúbenému celoročnému poplatku). 

 



TRIEDENÝ ODPAD 

1) Biologicky rozložiteľný odpad – spoplatnený zber 

Podľa platného zákona o odpadoch nesmie byť biologicky rozložiteľný odpad 

skládkovaný. Nesmie byť ukladaný do zberných nádob na zmesový 

komunálny odpad. 

Obec prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen pre rodinné domy zaisťuje 

zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), t.j. biologicky rozložiteľného 

kuchynského a záhradného odpadu formou 240 litrových nádob (farba hnedá) 

odvážaných od domov podľa nepravidelného intervalu (leto každých 14 dní, 

zima raz mesačne). V zime treba na dno nádoby umiestniť kartón, aby sa 

zamedzilo primrznutiu obsah k nádobe. Zbernú nádobu bezplatne zapožičiava 

obec na základe prihlášky poplatníka. Odvoz je spoplatnený. 

Do nádoby BRO: 

• patrí napríklad: odpad vznikajúci v kuchyni pri čistení ovocia a zeleniny, 

zelený odpad zo záhrad a parkov, tráva, lístie, konáre, orezy zo stromov a 

kríkov, vetvičky, burina, slama, seno, piliny, hobliny, kvety, škrupiny z vajec, 

... 

• nepatrí napríklad: kuchynský a reštauračný odpad, zvyšky jedál a potravín, 

exkrementy zvierat, uhynuté zvieratá, ... 

Domácnosti môžu na zber BRO využiť aj vlastný kompostér, likvidáciu 

kompostu zabezpečuje domácnosť na vlastnom pozemku. Kompostéry obec 

neposkytuje. 

 

2) Papier – bezplatný zber 

Obaly a kartóny je potrebné rozrezať na skladné kusy a/alebo zošliapnuť, aby sa 

eliminoval prázdny priestor v zberných nádobách.  

Rodinné domy: nádoba 240 litrov (farba modrá), odvoz podľa harmonogramu 

od domu, nádobu bezplatne zapožičiava obec na základe prihlášky poplatníka 

Bytové domy: kontajner 1100 litrov (farba modrá), nádoba je pristavená na 

stojisku bytového domu. 

Záhradkárska osada a rekreačné domy bez prístupu: kontajnery na zbernom 

dvore. 

Nadbytočné množstvo vytriedeného papiera, ktoré domácnosti nepomestia do 

nádob, je možné bezplatne odovzdať na zbernom dvore.  



• Patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, 

zošity, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, 

katalógy, ... 

• Nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly /tzv. tetrapak/, znečistený papier – 

povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska, 

kovové / plastové súčasti papier. výrobkov, tapety, viacnásobne recyklovaný 

(rolky WC papiera a obaly na vajíčka) 

 

3) Plastové obaly – bezplatný zber 

Obaly a fľaše je potrebné zošliapnuť, aby sa eliminoval prázdny priestor.  

Rodinné domy: vrece (farba žltá alebo akékoľvek iné priesvitné vrece, nie 

čierne), odvoz podľa harmonogramu od domu. 

Pre lepšiu skladovateľnosť vriec odporúčame zakúpiť stojan, prípadne 

kombináciu stojanov (napr. Hornbach, OBI..), napr.: 

 

  
 

Bytové domy: kontajner 1100 litrov (farba žltá), nádoba je pristavená na 

stojisku bytového domu. 

Záhradkárska osada a rekreačné domy bez prístupu: odovzdanie vreca na 

zbernom dvore. 

• Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, 

polyetylén, polypropylén/, fólie číre a farebné /polyetylén/, čisté - 

opláchnuté plastové obaly z potravín - “tégliky“, plastové obaly od údenín, 

syrov, ovocia,  tvrdý polystyrén, igelitové tašky a vrecká, ... 

• Nepatrí napríklad: polystyrénové obaly (boxy) na hotové jedlo, znečistené 

fľaše a obaly znečistené škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými 

látkami, guma, molitan, ... 

  



4) Kovové obaly (plechovky) – bezplatný zber 

Kontajnery 1100 litrov (farba červená), kontajnery sú rozmiestnené na 

stojiskách  v obci (mapka viď. webová stránka obce 

https://obechamuliakovo.sk/zberne-nadoby/) a na zbernom dvore. 

• Patrí napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a 

pohárov, klince, sponky, kľúče, ... 

• Nepatrí napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky, väčšie/objemné 

kovové kusy , konštrukcie ... 

 

5) Sklo – bezplatný zber 

Kontajnery 1100 litrov (farba zelená), kontajnery sú rozmiestnené na stojiskách  

v obci (mapka viď. webová stránka obce – životné prostredie - odpadové 

hospodárstvo -zberné nádoby) a na zbernom dvore. 

• Patrí napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, 

poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne, ... 

• Nepatrí napríklad: zrkadlá, znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, 

autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a 

žiarivky, obrazovky, ... 

 

6) Tetrapaky – bezplatný zber 

Kontajnery 1100 litrov (farba oranžová), kontajnery sú rozmiestnené na 

stojiskách  v obci (mapka viď. webová stránka obce 

https://obechamuliakovo.sk/zberne-nadoby/ ) a na zbernom dvore. 

• Patrí napríklad: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov, ... 

• Nepatrí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, 

chemikálií, papier a lepenka, .. 

 

7) Šatstvo – obuv – textílie (bezplatný zber) 

Kontajnery zmluvných partnerov sú rozmiestnené na stojiskách  v obci (mapka 

viď. webová stránka obce – https://obechamuliakovo.sk/zberne-nadoby/) a na 

zbernom dvore. 

 



8) Polystyrén (výplňový materiál z expandovaného polystyrénu) - 

bezplatný zber 

Veľkoobjemové vrecia sú umiestnené na zbernom dvore. 

 

9) Vyradené elektrospotrebiče a žiarivky - bezplatný zber 

Bezplatný zber na zbernom dvore - preberajú sa len KOMPLETNÉ SPOTREBIČE, 

t.j. vrátane motorov, kompresorov, krytov apod., z ktorých nevytekajú žiadne 

médiá (oleje, chladivá apod.). 

 

10) Batérie a akumulátory - bezplatný zber 

Batérie a akumulátory z malých spotrebičov sa zbierajú do boxu, ktorý je pred 

dverami obecného úradu. 

Väčšie akumulátory (automobilové apod.) sa odoberajú na zbernom dvore. 

 

11) Použité jedlé oleje - bezplatný zber 

Bezplatný zber do špeciálnych zberných súdkov na zbernom dvore. 

 

12) Objemové kovy (bezplatný zber) a objemové plasty –(spoplatnený 

zber) 

Zber na zbernom dvore. 

Kovy: akékoľvek kovy, ktoré nie sú plechovkami ani nápojovými dózami, 

bezplatne 

Objemové plasty, ktoré nie sú obalovými plastami a ktoré sa nezmestia do 

nádob ZKO ako polámané záhradné stoličky, vedrá bez zvyškov obsahu, veľké 

kvetináče, detské plastové vozítka apod. Odber je spoplatnený podľa cenníka, 

cenník je zverejnený vo výveske zberného dvora. 

 

  



13) Zelený odpad zo záhrad a konáre - bezplatný zber 

Zelený (mäkký) odpad zo záhrad prioritne patrí do zberných nádob BRO alebo 

do kompostérov. 

Konáre sa z dôvodu odlišného spracovania zbierajú na zbernom dvore osobitne 

/t.j. nesmú byť zmesové s mäkkým zeleným odpadom). 

Nadbytočný zelený (mäkký) rastlinný odpad je možné uložiť na zbernom dvore. 

Ukladaný odpad nesmie obsahovať iný nekompostovateľný odpad. 

Konáre sa zbierajú na zbernom dvore. Konáre nesmú obsahovať iný odpad, 

resp. časti, ktoré by mohli poškodiť štiepkovacie zariadenie. 

Korene (pne) so zvyškami zeminy sa NEPREBERAJÚ. 

 

14) Použité riedidlá a farby - bezplatný zber 

Obec zaisťuje 1x ročne vopred oznámený zber do mobilného eko-kontajnera – 

sledujte oznamy v aplikácii / na webe. 

 

15) Vyradený nábytok  

Rozmontovaný nábytok bez sklenených výplní a sedacie súpravy sa preberajú 

celoročne na zbernom dvore. Čisté časti z materiálu na báze dreva sa preberajú 

bezplatne. 

Ostatný a nerozmontovaný odpad je spoplatnený podľa cenníka, cenník je 

zverejnený vo výveske zberného dvora.  

 

 

16) Drobný stavebný odpad (DSO) 

Drobný stavebný odpad  je odpad zo stavebných rekonštrukčných prác, na 

ktoré nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie stavby.  

Zaraďujeme sem drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, 

vrátane keramických zariaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky 

zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod.  

Do DSO nepatrí stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, 

PCB ) a pod. 

  



Drobný stavebný odpad  sa preberá za úhradu v zmysle platného VZN 

v množstve max. 1 m3/domácnosť za 1 rok. 

Väčšie množstvo DSO alebo odpady zo stavebných a búracích prác je potrebné 

odovzdať na skládke ZOHŽO v Čukarskej Pake. 

 

17) Iný objemný / nadrozmerný odpad z domácností 

Odpady ako koberce, linolea, kufre, slnečníky, ktoré sú nadrozmerné / 

neskladné a nepomestia sa do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, 

je možné odovzdať ako objemný odpad na zbernom dvore. 

Odber je spoplatnený, cenník je zverejnený vo výveske zberného dvora. 

 

18) Pneumatiky 

Odpadové pneumatiky nie sú zaradené ako komunálny odpad a obec nemá 

oprávnenie k ich odberu a to ani v prípade, že pochádzajú od občana/obyvateľa 

obce. 

Odpadové pneumatiky  je možné odovzdať BEZPLATNE v pneuservise, 

autoservise, v predajni pneumatík, ktoré sú označené ako „Miesto spätného 

odberu pneumatík“. Spätný zber sa vykonáva bez viazanosti na nákup tovaru či 

služieb, ako aj  bez ohľadu  na značku pneumatík. 

Zoznam zberných miest na použité – ojazdené  pneumatiky je možno nájsť na 

webovej stránke neziskovej spoločnosti Eltma – www.eltma.sk. Občania bez 

obáv môžu do týchto zberných miest  odovzdávať použité pneumatiky, pretože 

tieto miesta majú zvoz garantovaný. 

 

19) Iný odpad ako vyššie uvedený 

Ohľadom zberu a likvidácie odpadov, ktorý tu nie je uvedený, sa prosím 

informujte na obecnom úrade. 

 

 



 

Neplaťte veľkú nádobu – nepotrebujete ju! 

Separujte a ušetrite! 

Priložený obrázok o zastúpených 

druhoch vo Vašej nádobe nemusí byť 

presný, ale zhruba sedí. Najväčšie 

množstvo tvorí biologický rozložiteľný 

odpad, v skratke BRO. Toto nie je tráva 

pokosená v záhrade, tá je len malou 

časťou BRO. BRO pri priemernej rodine 

zaberá polovicu zbernej nádoby. Zistíte 

to až vtedy, keď si do kuchyne postavíte 

vedierko alebo misku a skutočne 

odhodíte bioodpad len tam. Takže, kto 

chce šetriť svoje peniaze, 

najjednoduchšie začne tým, že vymení 

240 litrovú nádobu na zmesový odpad 

za 120 litrovú + 240 l nádobu na BIO. 

 

 



Chcete vedieť čo sa deje v obci Hamuliakovo? 
Mobilná aplikácia Hamuliakovo zdarma do Vášho telefónu! 
 
Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo 
najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí 
v našej obci.  Našou snahou je poskytnúť informácie aj 
občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo 
bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu 
alebo úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase.  Priblížiť sa 
chceme aj častiam, kde zatiaľ miestny rozhlas nie je. 
 
Formou bleskových správ budete informovaní notifikáciami 
o výpadkoch prúdu, plynu či vody, organizovaných športových či 
spoločenských akciách.  
Obecný úrad Vás vopred upozorní na dôležité termíny, ako je 
napr. odvoz odpadu nasledujúci deň. 
Pokiaľ nemáte dostupný miestny rozhlas na Vašej ulici, alebo ste 
práve na dovolenke či kdekoľvek mimo obce, alebo chcete mať všetky 
dôležité aktuálne informácie na jednom mieste stále po ruke, 
aplikácia je tu pre Vás. 
 
Hlavné funkcie aplikácie:  
❖ Automatické okamžité upozornenie na novú správu priamo 

na Vaše mobilné zariadenie formou vlastnej ikony (erbu obce 
Hamuliakovo) v lište notifikácií. Správy sa nezamiešajú medzi iné 
notifikácie a správy v rámci iných aplikácií. 

❖ Kontakty na samosprávu a iné subjekty v obci Hamuliakovo. 
❖ Odpočet dní do predmetného dňa. 
❖ Identifikácia neprečítaných správ. 
❖ Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia 

a budú doručené hneď ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo 
mobilné dáta, notifikácie a správy majú minimálnu veľkosť. 

 

  



Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (aplikácia má iba 2 MB) 
a jednoduchá, nevyžaduje žiadne prihlasovanie alebo registráciu.  

Pre mobilné telefóny s operačným systémom 
Android, odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma z 
Google Play (Obchod Play) aplikáciu ‘Hamuliakovo’.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Pre mobilné telefóny a tablety Apple je 
na AppStore k dispozícii aplikácia  
‘Moja Obec’.  

 
Využite možnosť dostávať informácie zdarma priamo do Vášho 
mobilného zariadenia!  
Takto Vám žiadna dôležitá informácia už neunikne! 
 
 


