
Vyhodnotenie pripomienok podaných v rámci pripomienkovacieho konania k návrhu Všeobecne  

záväzného  nariadenia č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

V záujme dodržiavania zákonných noriem v obci Hamuliakovo v súvislosti s ustanoveniami Vyhlášky 

MŽP SR č. 322/2017 Z. z., kde je definované „frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne 

jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný 

minimálne v období mesiacov marec až november,“ som s touto požiadavkou začiatkom novembra 

oslovila zvozového partnera spoločnosť Marius Pedersen. 

K dnešnému dňu, t.j. 5.12.2019, bolo potvrdené, že partner je v roku 2020 schopný zrealizovať zber 

nádob na BRO v požadovaných intervaloch, pričom je však potrebné ešte logistiky doladiť dni odvozu. 

V každom prípade je však na splnenie tejto požiadavky potrebné zvýšiť počet vývozov z 19 na 22 

zvozov, ak je záujmom obce Hamuliakovo zachovať odvoz 1x mesačne aj v zimných mesiacoch, kedy 

obec nemá zákonnú povinnosť tento odvoz realizovať.  

Som toho názoru, že je vhodné ponechať odvoz v mesiacoch december, január a február na úrovni 1x 

týždne, a to napriek tomu, že produkcia BRO je znížená o odpad zo záhrad. Som toho názoru, že 

priemerná domácnosť aj v zimných mesiacoch vyprodukuje dostatočné množstvo BRO pri spracovaní 

zeleniny a ovocia v kuchyne a zvyškov z konzumácie a vzhľadom na potrebu dosiahnutia čo najvyššej 

úrovne miery vytriedenia je žiaduce podporiť trend separovania BRO aj touto „službou“ nad rámec 

zákona.  

Zvýšenie nákladov obce na tieto 3 odvozy navyše vo výške cca. 5-7 Euro budú čiastočne 

kompenzované zníženou produkciou zelene zo záhrad v zberovom dvore ako aj nižším rastom 

povinného poplatku za skládkovanie, pretože je možné očakávať vyššiu úroveň vytriedenia. 

Z tohto dôvodu navrhujem zvýšenie počtu odvozu BRO z 19x na 22x za cca. zachovania výslednej 

čiastky poplatku za kombináciu nádob tak, ako bola zverejnená v návrhu tohto VZN (rozdiel na úrovni 

centov vzniká zaokrúhlením) 

 

Týmto je možné v plnom rozsahu vyhovieť aj pripomienke p. Jarmily Tomečkovej k návrhu VZN, 

doručenej dňa 29.11.2019, ktorá sa týka frekvencie odvozu BRO v letných mesiacoch. 

 

 

V Hamuliakove, dňa 5.12.2019 Ludmila Goldbergerová 

 starostka 

 


