OBEC HAMULIAKOVO
Obecný úrad Hamuliakovo
Dunajská ulica 127
900 43 Hamuliakovo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vážení občania,
dňom 01.01.2016 nadobudol účinnosť nový zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov). V obci Hamuliakovo budú opatrenia nového zákona
zavádzané postupne v spolupráci s firmou zaisťujúcou zneškodnenie tohto odpadu. Súčasne bude
prebiehať široké informovanie a osveta verejnosti. Zámerom je, aby systém separácie, ako celok,
fungoval najneskôr od 1.1.2018.
V rámci zavádzania separácie biologicky rozložiteľného odpadu ponúkame pre pripravené a
ekologicky zmýšľajúce domácnosti v rodinných domoch nasledujúcu MOŽNOSŤ ÚSPORY
POPLATKU za komunálny odpad na rok 2017:
V termíne do 10.3.2017 MÔŽETE uzavrieť „Dohodu o domácom kompostovaní“
Čo to znamená?:
1/
do termínu 10.03.2017 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.
2/
V tomto prípade domácnosť do termínu 31.03.2017 sa môže rozhodnúť že :
a.) vráti nádobu na zmiešaný komunálny odpad s objemom 240l a prevezme si nádobu na
zmiešaný komunálny odpad s objemom 120l,
b.) ponechá si nádobu na zmiešaný komunálny odpad s objemom 240l.
3/
Kompostovací zásobník si domácnosť zabezpečí samostatne na vlastné náklady, obec
kompostovací zásobník neposkytuje.
4/
Poplatok za komunálny odpad v roku 2017 zaplatí :
a.) vo výške 49,92Eur, ak si prevezme nádobu s objemom 120 l,
b.) vo výške 99,98 Eur, ak si ponechá nádobu s objemom 240 l.
Pre ostatné domácnosti sa v tomto termíne nič nemení a zaplatia poplatok za komunálny odpad
v doterajšej výške podľa veľkosti pridelenej nádoby.
Všetkých občanov upozorňujeme, že termín, do ktorého je možné pre kalendárny rok 2017 požiadať
o uzatvorenie „Dohody o domácom kompostovaní“, je záväzný a je stanovený do 10.03.2017,
z dôvodu vyhotovenia platobných výmerov na zaplatenie miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady pre kalendárny rok 2017
Čo patrí do biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) – teda do Vášho kompostéra:
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
(vetve a kmene stromov), komunálny odpad, stavebná suť.
V prípade otázok, sa môžete obrátiť na pani Marcelu Horváthovú, mobil : 0918 787 822.
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VEC: ŽIADOSŤ O UZATVORENIE DOHODY O DOMÁCOM
KOMPOSTOVANÍ

Prostredníctvom tohto listu Vám predkladám v súlade s VZN 2/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Hamuliakovo, článok 14 - Nakladanie s biologicky rozložiteľným
komunálnym odpadom, bod č.11 svoju žiadosť o uzatvorenie Dohody o
domácom kompostovaní.
Zároveň :
a.) predkladám svoju žiadosť na výmenu nádoby na zmiešaný komunálny
odpad s objemom 240l za nádobu s objemom 120l.
b.) vyhlasujem, že si ponechám nádobu na zmiešaný komunálny odpad
s objemom 240l.
Svoje rozhodnutie zakrúžkujte a nehodiace sa prečiarknite.
Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.
S pozdravom

.........................................
V Hamuliakove, dňa .................
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