OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Informácie k platbám za komunálne odpady pre rok 2021
Na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie bude možné nálepky na smetné nádoby
na rok 2021 zakúpiť najskôr po 24.1.2021. Odporúčame občanom úhradu zrealizovať
bankovým prevodom. Nálepky na rok 2020 sú platné až do 28.2.2021.
Smetné nádoby ktoré po 28.2.2021 nebudú označené nálepkou na rok 2021 alebo čipom,
nebudú po tomto termíne vyvezené!
 Občania ktorý majú nádobu na odpad už začipovanú zaplatia poplatok na č. účtu:
SK56 1100 0000 0026 2173 0240 Tatra banka a.s., Variabilný symbol: 1330132021
Pri každej platbe je potrebné uviesť: meno poplatníka, adresu a telefónne číslo.
Občania s očipovanou nádobou už nepotrebujú nálepku. Po pripísaní úhrady občania
nádobu vykladajú podľa jednotlivého cyklu. Elektronický evidenčný systém bude pri
jednotlivých domácnostiach zaznamenávať počet vývozov.
 Občania ktorý ešte nemajú nádobu na odpad začipovanú zaplatia poplatok na č. účtu:
SK56 1100 0000 0026 2173 0240 Tatra banka a.s., Variabilný symbol: 05102021 Pri
každej platbe je potrebné uviesť: meno poplatníka, adresu a telefónne číslo.
Po pripísaní úhrady na účet, obecná polícia bude kontaktovať občanov a odovzdá im
príslušnú nálepku.
V prípade, ak nebudú pri platbe uvedené potrebné informácie, (meno poplatníka, adresu
a telefónne číslo) platba bude vrátená späť na účet!
Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa doručí rozhodnutie poštou, a po
zaplatení poplatku si nálepku na smetnú nádobu vyzdvihnú na obecnom úrade.
V čipovaní plastových a plechových nádob sa bude pokračovať podľa aktuálnej
epidemiologickej situácie a počasia. O termíne budeme občanov informovať pomocou
všetkých obecných médií (na webe, v rozhlase, na FB obce, SMS/email, aplikácii). To sa týka
aj ulíc, kde čipovanie už bolo, ale z rôznych dôvodov niektoré plastové nádoby ešte neboli
označené. Čipovanie plechových nádob sa uskutočni v poslednej etape, nakoľko daný čip sa
musí na nádobu nitovať. Je potrebné mať nepoškodenú nádobu, aby čip plnil svoju funkciu,
musí byť umiestnený presne oproti čítaciemu zariadeniu, ktoré je umiestnené na zvozovom
aute. Preto v prípade poškodenia plechovej nádoby odporúčame občanom zakúpenie plastovej
nádoby a nahlásenie tejto skutočnosti na mailovej adrese odpady@bernolákovo.sk
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Na základe platného V obce Bernolákovo č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bernolákovo sú
poplatky nasledovné :
OBJEM NÁDOBY A CYKLUS VÝVOZU

SADZBA

POPLATOK

0,0112 €/ l
0,0112 €/ l
0,0112 €/ l
0,0067 €/ l

140 €
70 €
35 €
21 €

0,0109 €/ l

80 €

0, 0112 €/ l
0, 0112 €/ l

140 €
70 €

0,0117 €/ l
0,0117 €/ l

670 €
670 €

- nádoba s objemom 110 alebo 120 l
- cyklom vývozu 104 vývozov za rok ( vývoz 2x za týždeň)
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)
- s cyklom vývozu 26 vývozov za rok (dvojtýždňový vývoz)
- s cyklom vývozu 26 vývozov za rok (dvojtýždňový vývoz)
pre záhrady a stavby na individuálnu rekreáciu mimo záhradkárskych osád

- nádoba s objemom 140 l
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)

- nádoba s objemom 240 l
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)
- s cyklom vývozu 26 vývozov za rok (dvojtýždňový vývoz)

- nádoba s objemom 1100 l
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok ( individuálna rekreácia
– záhradkárske osady )

Ing. Róbert Láska
Referát ochrany životného prostredia
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