Predaj nálepiek na smetné nádoby na rok 2018
Nálepky na smetné nádoby na rok 2018 bude možné zakúpiť v dňoch 1.2. – 28.2.2018 na prízemí
obecného úradu nasledovne:
Pondelok
8:00 – 18:00
Streda
7:30 – 16:00
Štvrtok
7:30 – 16:00
Piatok
7:30 – 12:00
Obedňajšia prestávka
12:00 – 13:00
Občania môžu úhradu zrealizovať aj bankovým prevodom na č. účtu 2621730240/1100 Tatra banka
a.s., IBAN: SK56 1100 0000 0026 2173 0240, variabilný symbol 1330132018. Pri každej platbe je
potrebné uviesť: meno, adresu a telefónne číslo. V prípade, ak nebudú pri platbe uvedené potrebné
informácie, platba bude vrátená späť na účet.
Po pripísaní úhrady na účet obecná polícia bude kontaktovať občanov a odovzdá im príslušnú
nálepku.
Nálepky na rok 2017 sú platné až do 28.2.2018.
Smetné nádoby, ktoré po 28.2.2018 nebudú označené nálepkou na rok 2018, nebudú po tomto
termíne vyvezené.
Platí cenník poplatkov ako v roku 2017.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si môžu vyzdvihnúť rozhodnutie o miestnom poplatku
na prízemí obecného úradu, kancelária č. 7 v termíne 1.2. – 28.2.2018 v čase určenom pre predaj
nálepiek. Ak si v tomto termíne nevyzdvihnú rozhodnutie, bude im zaslané poštou.

objem nádoby a cyklus vývozu
A) nádoba s objemom 110 alebo 120 litrov
‐ s cyklom 104 vývozov za rok (vývoz 2x za týždeň)
‐ s cyklom 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)
platí pre 3 ‐ 6 osôb

sadzba
0,0097 €/l

121 €

0,0097 €/l

60 €

‐ s cyklom 26 vývozov za rok (dvojtýždňový vývoz)
platí pre 1 ‐2 osoby

0.0103 €/l

‐ s cyklom 26 vývozov za rok (dvojtýždňový vývoz)
pre záhrady a stavby na individuálnu rekreáciu mimo
záhradkárskych osád

0.0058 €/l

B) nádoba s objemom 140 litrov
‐ s cyklom 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)
C) nádoba s objemom 240 litrov
‐ s cyklom 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)

poplatok

32 €

18 €
0.0097 €/l

70 €

0.0097 €/l

121 €

‐ s cyklom 26 vývozov za rok (dvojtýždňový vývoz)
D) nádoba s objemom 1100 litrov
‐ s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový
vývoz)
‐ individuálna rekreácia/záhradkárske osady ‐ podľa
VZN obce Bernolákovo o zbere, preprave a
zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného
odpadu

0.0097 €/l

60 €

0.0101 €/l

577 €

Podľa ceny účtovanej
vývozom za veľkoobjemové
kontajnery
0.0058 €/l

18 € za
záhradku

Pre zber sa účtujú minimálne množstvá zberných nádob a cyklus vývozov nasledovne:
1) rodinné domy s jedným až tromi bytmi
stanovená zberná
počet osôb
stanovený cyklus vývozov za
nádoba
bývajúcich v byte
kalendárny rok
1 ks 110 alebo 120
litrovej zbernej nádoby
pre každý samostatný byt

1 ‐ 2 osoby
3 ‐ 6 osôb

26 vývozov (dvojtýždňový vývoz)
52 vývozov (týždňový vývoz)

7 a viac osôb

104 vývozov (vývoz 2x týždeň) alebo
52 vývozov s použitím dvoch nádob

2) byt v bytovom dome
pokiaľ nie je použitá 1100 litrová zberná nádoba pre všetkých užívateľov bytového domu
stanovená zberná
počet osôb
stanovený cyklus vývozov za
nádoba
bývajúcich v byte
kalendárny rok
26 vývozov (dvojtýždňový vývoz)
1 ‐ 2 osoby
1 ks 110 alebo 120
3 ‐ 6 osôb
52 vývozov (týždňový vývoz)
litrovej zbernej nádoby
104 vývozov (vývoz 2x týždeň)
pre každý samostatný
alebo
7 a viac osôb
byt
52 vývozov s použitím dvoch nádob
3) v prípade preukázania separácie odpadov
počet osôb
bývajúcich v byte

stanovený cyklus vývozov za
kalendárny rok

3 osoby
26 vývozov (dvojtýždňový vývoz)
Preukázanie separácie bude spočívať doložením fotodokumentácie od držiteľa odpadu a
kontrolou naplnenia nádob na komunálny odpad a separovaný odpad pracovníkmi
obecného úradu. Držiteľ odpadu musí na tento účel sprístupniť nádoby k nahliadnutiu.

