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Vážený respondent,
Štatistický úrad SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom ziskania informácií o stave a vývoji ekonomiky a spoločnosti
Slovenskej republiky a pre medzinárodné porovnávania. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických
zisťovaní schváleného na roky 2021 - 2023 vydaného v Zbierke zákonov SR. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický
formulár Vám vyplýva z 5 18 zákona 54012001 Z. z. o štátnej štatistike v zneni neskoršich predpisov. Ak ste v sledovanom
období nevykonávali žiadnu činnosť alebo nevykonávali činnosť, ‚«orá je predmetom tohto štatistického zist‘ovania,
predložte výkaz vyplnený dostupnými údajmi.
Spravodajská jednotka od 1. 1. 2016 poskytuje úradu údaje vypinenim a odoslanim elektronického formulára v
súlade s 518, ods. 5 zákona. Spravodajská jednotka, ‚«orá je fyzickou osobou a fyzickou osobou - podnikatetom a k 31.
decembru predchádzajúcehO kalendámeho roka nemá žiadneho zamestnanCa, alebo spravodajská jednotka, ‚«orá má
sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo signálu, může spravodajskú povinnosť splniť aj odovzdaním vyplneného
formulára v listinnej podobe. Vzor štatistického formulára určený na stiahnutie a následné vytlačenie a vyplnenie v listinnej
podobe je zverejnený na webovej stránke ŠÚ SR v menu MetaúdajeNzorY štatistických formulárov.
Vami uvedené dóverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výluČne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu
důverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v zneni neskorších predpisov. Za ochranu důverných
údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Vyplnený štatistický formulár elektronicky podajte do 28. 2. 2023 na webovej stránke ŠÚ SR www.statistics.sk alebo
v odůvodneflom pripade doručte Šú SR - pracovisku v Nitre, Rázusova 9, 949 55 Nitra. Ďakujeme Vám za včasné
poskytnutie údajov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vzory štatistických formulárov a prislušné pracoviská Šú SR podía štatistických
oblasti, definície pojmov, klasifikácie a člselniky nájdete na www.statistics.sk
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IČO - vyplňa sa identifikačné číslo; ak je IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly.
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265 Komunálfle a drobné stavebné odpady z obce

Pro účely štatistiky odpadu je potrebné v stipci 3 Kód nakladania $ odpadom prednostne uvádzať koncové kódy nakladania s odpadom:
Taburka 6 - kódy RI - Rh

. Taburka7-kódyDI -012.

Kód V — zbor (z taburky 5) je možné použiť Ion v prfpade, ak obec odovzdá odpad do zariadenia na zber odpadov, t.j. napr. do zbemeívýkupfle odpadov.
Kód V nezahtňa odovzdanle odpadu zberovej spoloČnostl.

za~

Údaj o množstve zmesového odpadu pod Číslem odpadu 2003 01 obec rozpiše na množeNo zmesovóho odpadu pochádzajÚceho z domácnostI. Číslo 20 03 01 01 a a lných zdrojov 20 0301 02, ak má o
torn evidonclu, napr. má zabezpečené váženie odpadov prostrednfctvom svojej zberovej spoločnosti. Ak o tom ovidenclu nemá, uvedlo množeNo zmosověho odpadu pod číslom odpadu 200301. Zmesový odpad Z intch
~rQjQv zahtňa odpad z maloobchodného prodaja, administratívy, vzdelávania, zdravotnfckYch služieb, ubytovania a stravovacích služieb atď.

Druh odpadu 20 01 99 Odpady inak nešpecillkované — V pripade wplnenia je potrebné špecillkovať v kornentári O aký odpad sa jedná.
Druh odpadu 2003 99 Komunálno odpady maR nešpecifikované — V prípade vyplnenia je potrebné špeci~kovaY v kornentáfl O aký odpad sa jedná.

Cislo dru- K~5d ki d Y - kód ne- I Množstvo od- ičo ‚• Kód obce pre
hu, poddru- Poradové Číslo na a a bezpečné- padu (v tonách jqm vádzky prín~a 5 odpadom cu odpadu .

hu odpadu ____________ ____________ ho odpadu na 3 des. m.) ____________ jemcu odpadu
2 3 ~ ~ 7‘«

9,275 46315870

____________ 11,914 36102156 ___________

11,940 36046221

0,040 50634518 ___________

24,640 36046221 ____________

0,460 36046221

Slovenský oficiáiny názov

Papier a lepenka

Papier a lepenka
Papier a lepenka

200101

200101

200101
200101

001

002

003
004

200102
Papier a lepenka

Sklo
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
(kompozity na báze lepenky)
Obaly z kovu
Biologicky roziožitetný kuchynský a reštauračný odpad

Šatstvo
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovo
díky

‘ 6

.- 7

R3

R3

R3
R3
RS

R3

R4

200103

005

006

200104 007

200108

. ~10

008 R3

200110

200121

200123

009

010

011

500968

500968

502413

500011

502413

502413

502413

529346

529346

508438

508438

R3
RS Y29

R4

0,340 36046221

1,045 50012070

0,360 42065534

0,010 31646654

1,800 31646654Y45
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Číslo dru- Y - kód ne- Množstvo ad- Kód obce preKód nakiada
hu, poddru- Poradové číslo fia S odpadom bezpečné- padu (v tonách ičo príjem
hu odpadu ho odpadu na 3 des. m.) cu odpadu vádzky pri

jemcu odpadu

:; .

Jedlé oleje a tuky ~‘7i2 200125 012 R3 0,340 34129863 505820
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia mé ako
uvedenév200l 21 a2001 23obsahujúce nebezpečné 13 200135 013 R4 Y22 0,900 31646654 508438
časti :
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia mé ako
uvedenév200l 21 a2001 23a2001 35 200136 014 R4 3,415 31646654 508438
Drevoinéakouvedenév200l 37 ‚1~ 200138 015 R3 11,600 36059323 518158

Plasty r16 200139 016 R3 24,050 36046221 502413

Meď, bronz, mosadz 17 20014001 017 R4 0,016 50647318 500739

Meď, bronz, mosadz 18 20014001 018 R4 1,058 46315870 500968

Meď, bronz, mosadz 19 20014001 019 R4 1,884 36102156 500968

Meď, bronz, mosadz 20 20014001 020 R4 0,008 36421120 500011

Meď, bronz, mosadz 21 20014001 021 R4 0,034 36421120 500933

Hliník 22 20014002 022 R4 0,237 50647318 500739

Hliník 23 20014002 023 R4 2,033 46315870 500968

Hliník 24 20014002 024 R4 2,597 36102156 500968

Hliník 25 20014002 025 R4 0,041 36421120 500933

Železo a ocel‘ 26 20014005 026 R4 3,330 50647318 500739

Železoaoceľ 27 20014005 027 R4 14,793 46315870 500968

Železoaocet f28 20014005 028 R4 84,242 36102156 500968

Žeiezoa ocel‘ 29 20014005 029 R4 1,200 36421120 500011

Železo a oceľ 30 20014005 030 R4 6,470 36421120 500933

Železoaocel‘ 31 20014005 031 R4 1,440 36421120 502031

Zmiešané kovy 32 20014007 032 R4 0,025 46315870 500968

Biologicky rozložiteľný odpad 33 200201 033 R3 48,200 50609963 504165

Zmesový komunálny odpad 34 200301 034 Dl 408,440 36046221 502413

ii~venský oficiálny názov
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Slovenský oficiáIny názov 5I 2

Číslo dni- Y - kód ne- Množstvo odKód naklada- IČO prijem- Kód obce pre
hu, poddru- Poradové číslo nia s odpadom bezpečné- padu (v tonách cu odpadu vádzky prí
1w odpadu ho odpadu na 3 des. m.) jemcu odpadu

3

Objemný odpad 35 200307 035 Dl 5,320 36046221 502413

Drobný stavebný odpad 36 200308 036 Dl 36,160 00307769 500062

Kontrolnýsúčet KS x x x x X X

4 6 7
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100435 Spůsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osób

~~ %i)?~~
M

Spůsob poplatku zavedený v paušálny poplatok :1:
obci za zmesový komunálny od- . .

pad z domácnosti - fyzické oso- mnozstvovy poplatok
by (áno=1, nie=0) kombinovaný poplatok3 3 0

Paušálny poplatok v Eur na osobu za rok (na 2. des. m.) 4 25,00

Množstvový poplatok v EUR na liter (na 4 des. m.) 5
Množstvo zmesového komunál- paušálny poplatok 6
neho odpadu v tonách za rok —

podra spósobu poplatku (na 3 množstvový poplatok 7
des.m.)

. paušálny poplatok 8 1 504
Počet obyvateľov, ktori platia —

mnozstvovy poplatok 9
Rok zavedenia množstvového poplatku 10

Podľa objemu zbernej nádoby a
řekvencie vývozu1

Spósob zavedeného množstvo- Systém žetónov 12
vého zberu komunálneho odpa- Označenie zberných nádob
du z domácnosti v obci (ánol, špecifickým čiarovým kádom 1 13
nieo) RFID čipom .

Systém zberných vriec so špeci- 14
íckým označením obce

Uveďte frekvenciu vývozu zmesového komunálneho odpadu z 15
domácnosti2)

napr. nálepky na kontajneroch, ktorých farba indikuje frekvenciu vývozu a vefkost nádoby, ktorů si mĎže občan vybrat
2) Uvedie sa kód frekvencie vývozu podra taburky B z prilohy formuláru.
3) Ak je v obci zavedený kombinovaný poplatok (paušálny + množstvový), tak Sa vyplnr výška paušálneho poplatku v riadku 4 a výška množstvového
poplatku v dadku Sa tiež Sa vyznačí spĎsob množstvového zberu komunálneho odpadu v iadkoch 11-14.


