
Obec Bačkovík

10/15/20 €
Zvoľte si výšku poplatku 
za odpad  
 

Dd 1. júla 2020 ponúka 
efektívne triedenie odpadu 
a evidencia vývozu domácnostiam 
možnosť ušetriť na budúcoročnom 
poplatku za likvidáciu odpadu.

Obecný úrad Bačkovík  
Tel. +421 904 848 904  
E-mail: obecny.urad@backovik.sk  
Web: www.backovik.sk

:: Ako zníženú sadzbu získam

O zníženú sadzbu poplatku pre rok 2021 ne-
potrebujete žiadať. Získate ju automaticky na 
základe evidencie vývozu odpadu v období 1. 
7. – 31. 12. 2020.

Evidenciu vývozu odpadu realizuje obec v oka-
mihu nakladania odpadu do zvozového auto-
mobilu. Evidenciu je možné priebežne kont-
rolovať na web sídle obce www.backovik.sk v 
časti Samospráva > Odpady, respektíve v kan-
celárii Obecného úradu. 

Znenie Všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch 
za komunálne odpady na rok 2021 nájdete na web sídle 
obce, prípadne na úradnej tabuli obce Bačkovík.



:: Cenové tarify

€20,- / osoba

Vývoz komunálneho odpadu  
bez obmedzenia množstva.  
(Domácnosť využíva všetky termíny vývozu  
komunálneho odpadu bez potreby triediť odpad.)

€15,- / osoba

Domácnosť využije v období 1. 7. – 31. 
12. 2020 všetky termíny vývozu triede-
ných zložiek „plast-kov-vkm“  a „sklo“ .

Domácnosť využije v období 1. 7. – 31. 
12. 2020 9 až 13 termínov vývozu stano-
veného počtu nádob* zmesového odpa-
du.

€10,- / osoba

Domácnosť využije v období 1. 7. – 31. 
12. 2020 všetky termíny vývozu triede-
ných zložiek „plast-kov-vkm“  a „sklo“ .

Domácnosť využije v období 1. 7. – 31. 
12. 2020 8 alebo menej termínov vývozu 
stanoveného počtu nádob* zmesového 
odpadu.

* Domácnosť s počtom 1 – 5 členov ma nárok na vývoz 1 ná-
doby objemu 120 l, domácnosť s počtom 6 – 10 členov má 
nárok na vývoz 2 nádob daného objemu, domácnosť s počtom 
11 – 15 členov má nárok na vývoz 3 nádob dan0ho objemu.

:: Praktické rady

1. Premýšľajte nad množstvom odpadu, ktoré 
do domácnosti prinášate a obmedzujte ho. 

2. Efektívne trieďte odpady.  
Nezahlcujte nádobu biologickým odpadom (zvyšky 
z potravín, lístie, drevo), popolom, plastami, sklom, 
papierom a železom.

Využite možnosť prevziať si na obecnom úrade vre-
cia na triedený zber.  +421 904 848 904

3. Nevykladajte nádobu s komunálnym odpa-
dom v termíne vývozu ak usúdite, že jej objem 
vystačí do ďalšieho termínu vývozu.

Zmenšenie počtu vývozov vašej nádoby zníži zvyšo-
vanie poplatkov za odvoz odpadu v budúcnosti.

4. Využite každý termín zvozu triedeného od-
padu aj v prípade, že sa triedeného odpadu vo 
vašej domácnosti zhromaždilo málo.

Nevkladajte triedený odpad do komunálneho odpa-
du napriek tomu, že nádoba postačuje na množstvo 
vášho komunálneho odpadu.

5. Využívajte jarný a jesenný termín vývozu 
drobného stavebného odpadu veľkokapacit-
ným kontajnerom.

6. Kompostujte a zužitkujte odpadové drevo.
Domáci komposter a správny postup kompostova-
nia premení odpad na užitočné hnojivo.

Využite možnosť zapožičať si z obce drvičku konárov 
a premeňte odpadové drevo na teplo.

7. Neumiestňujte odpady do prírody v okolí 
obce.

Náklady obce spojené s likvidáciou  čiernych sklá-
dok majú vplyv na zvyšovanie poplatkov obyva-
teľom obce.

ZAREGISTRUJTE 
SVOJE MOBILNÉ TELEFÓNNE 
ČÍSLO  
a dostávajte bezplatné informácie 
obecného úradu 

Informačné SMS správy sú efektív-
nym spôsobom komunikácie medzi 
obecným úradom a obyvateľmi. Účel-
ne doplňajú obecný rozhlas.

Pošlite SMS správu v tvare:  
INFO ANO MENO PRIEZVISKO  

na tel. číslo 0904 848 904. 

(Zaslaním tejto SMS správy 
dávate Obecnému úradu 
Bačkovík súhlas k spracova-
niu vášho mena a telefónne-
ho čísla pre potreby osobnej 
komunikácie Obecného úra-
du Bačkovík s obyvateľom 
obce.)

Každé telefónne číslo v domácnosti 
môže zaregistrovaním prijímať infor-
mačné SMS správy obecného úradu. 

Zasielanie SMS správ môžete kedy-
koľvek zrušiť zaslaním SMS správy v 
tvare: INFO NIE MENO PRIEZVISKO.


