Sadzba poplatku za jednotlivé druhov odpadov, ktoré prevádzkovateľ Obecného zberného miesta Hamuliakovo odoberá
len od poplatníkov so zaplateným poplatkom za komunálne odpady v obci Hamuliakovo
1.) Zmesový komunálny odpad (netriedený):

3.) Objemný odpad:

1,50 €/1 vrece s objemom 60 litrov

a)
b)

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 (čo bude
zapísané do identifikačnej kartičky) a
za každé ďalšie odovzdané vrece s objemom 60 litrov je určený poplatok :
1,79 €/1 vrece
2.) Drobný stavebný odpad (DSO)
(z bežných udržiavacích prác existujúcej domácnosti vykonávaných
fyzickou osobou, celkovo maximálne 1m3 /1 poplatníka/1 rok):
78 €/ t,

t.j. 7,8 €/ 100 kg

Poplatok sa vyrubuje za odovzdaný objem DSO v závislosti
od konkrétneho druhu odpadu podľa prepočtovej tabuľky MŽP
(predložíme na vyžiadanie).
Tento odpad je možné odovzdať aj na skládke v Čukarskej Pake, kde bude
presne odvážený.
a) drobný stavebný odpad (zmes - omietka, dlažba, obklad)
5 €/fúrik 59€/prívesný vozík zarovn.
110 €/prívesný vozík kopcom
b) drobný stavebný odpad - betón
7 €/fúrik 60€/prívesný vozík zarovn.
125 €/prívesný vozík kopcom
Zarovnaný fúrik = (2 x 1,2 x 0,3 m)
Výkopová zemina, štrk a piesok sa nepreberá. Obec preberie tieto
materiály len v čistom stave a v množstvách podľa dohody, ak ich vie
použiť na zveľadenie obce.

c)
d)
e)

Nábytok na báze dreva, ak nespĺňa podmienku *
5,- €/kus
sedacia súprava a čalúnený nábytok
á sedacia časť pre 1 osobu
5,- €/časť
plastové okenné rámy bez sklenej výplne
2,- €/kus
matrace – jednolôžko 7€/kus, dvojlôžko 10€/kus, detský 3 €/kus
iné predmety
2,5€/100 litrov objemu

4.) Biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre a pod.) bezplatne za
nasledujúcich podmienok:
• osobitné rozdelenie trávy (mäkkých zelených častí) a konárov
(drevitých častí)
• neroztriedený (zmiešaný biologicky rozložiteľný odpad) sa nepreberá
5.) Separované odpady budú preberané bezplatne za nasledujúcich
podmienok:
•
•
•
•
•

papier + kartóny – rozrezané na veľkosť skladnú v kontajnery
plasty - PET fľaše a obaly - zošliapnuté, vo fóliových vreciach
kovy - bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
drevo – odpadové čisté (napr. palety)
* časti nábytku na báze drevných materiálov – nepotiahnuté fóliou,
s nízkym obsahom lepidiel a lakov, bez obsahu iných materiálov
(kovových častí, skla, zrkadiel, plastov....), rozobraný na základné časti
• sklo - neznečistené nebezpečnými látkami a fľaše bez obsahu
• kompozitné obaly (tetrapaky) - vypláchnuté vodou, zošliapnuté
• batérie a akumulátory pochádzajúce od fyzických osôb

