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istrované ŠÚ sn l' vx ląolz1 z 1' 10. 2o2o

lco-vypÍnasa identifikačnéčíslo;ak je lOo šesťmiestne, doplnia sa na prrĺých dvoch miestach nuly.

Vážený respondent,
Štatistický Úrad SR vykonáva Štatistické zisťovania za Účelom získania informáciío stave a vývoji ekonomiky a spoločnosti
Slovenskej republiky a pre medzinárodné porovnávania. Toto zist'ovanie je sÚčasťou Programu Štátnych Štatistických
zisťovaní schváleného na roky 2021 - 2023 vydaného v Zbierke zákonov SR. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický
foľmulár Vám vyplýva z $ 18 zákona 54012001 Z' z. o štátnej Štatistike v znení neskorších predpisov. Ak ste v sledovanom
období nevykonávali Žiadnu cinnosť alebo nevykonávali cinnosť, ktorá je predmetom tohto Štatistického zisťovania,
predloŽte výkaz vyplnený dostupnými Údajmi.
Spravodajská jednotka od 'l. 1. 20í6 poskytuje úradu údaje vyplnením a odoslanĺm elektronického formulára v
sÚlades$18,ods.5zákona.Spravodajskájednotka,ktorájefyzickouosobouafyzickouosobou-podnikateľomak31.
decembru predchádzajriceho kalendáľneho roka nemá Žiadneho zamestnanca, alebo spravodajská jednotka, ktorá má
sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo signálu, mÔŽe spravodajskti povinnosť splniť aj odovzdaním vyplneného
formulára v listinnej podobe. Vzor Štatistického formulára určený na stiahnutie a následné vytlaÖenie a vyplnenie v listinnej
podobe je zveĄnený na webovej stránke ŠÚ sn V menu MetaÚdajeA/zory Štatistických formulárov'
Vami uvedené dÔverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a sIúŽia rĺýlučne pre potreby štátnej štatistiky. ochranu
dÔverných údajov upravuje zákon i,.54012001 Z. z' o Štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dÔverných

údajov zodpovedá Štatisticxy úrad Slovenskej republiky.

Vyplnený Štatistický formulár elektronicky podajte do 28. 2.2022 na webovej stránke ŠÚ sn www.statistics.sk alebo
u óoouoonenom prípade doručte ŠÚ sŔ _ pracovisku v Nitre, Rázusova 9, 949 55 Nitra. Ďakujeme Vám za včasné
poskytnutie údajov a tešíme sa na d'alšiu spoluprácu.

Vzory štatistických formulárov a príslušné pracoviská ŠÚ sn podľa štatistických
oblastĺ, definície pojmov, klasiíikácie a číselnĺky nájdete na www.statistics.sk



Żp a-alĺzazl

A.Ročný výkaz o konlunálnom oclpade z obce

Kontaktná osoba na pracovlsku ŠÚ SR pre metodlckú pomoc

Kontaktné ÚdaJe osoby vypĺňa|úce! štatistický formulár

las vypĺĺania formulára

Pod štallstlckou evldenclou sa rozumle evldencla ĺldaJov pożadovaných prĺsluŠným štaťstlckým zlsťovanlm.
Modut sa vypĺfu raz ze rok. V m*ačnýst zisľgypn|ach sa vypĺňa za ĺłeiiac cep'tember* v síĺocnycĺ za 3. štvr{rck, v polroěnýń za 2. polrok a
v ro&łých o vo vlacľoönýctr, resp. |edĺorazových,se modul vyplňa k t'eľmĺnu plnenla *pľavodalskej poYlnnostl.

Telefónne čĺslo

Meno a priezvisko

Pracovisko ŠÚ sn (názov mesta)

E-mail

a priezvisko

čÍslo vrátane smerového ěísla

poplatky@staskov.sk

a4114302726

Mgr' Jana Jakubčĺková

, na vyhľadanie poŽadovanej
z podkladov úötovnej evi-

alebo štatistickej evidencie, na
nternými alebo externý_
pri vyplňaníformuláraodborn

s
ĺkmi

formulára'na samotné

na hodiny

minúty

5
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Żp a-ol
Mesiac: 12 lČo:00314293 List číslo/pocet listov: 3/13

265
Komunálne a drobné stavebné odpady z obce

Pre čely štatistiky odpaduje potrebné v stĺpci 3 K d nakladania s odpadom prednostne uvádzať koncové k dy nakladania s odpadom:

. Tabul'ka6-k dyR1 -R11

. Tabul'ka 7 -k dy D'l -D12-

K d V _ zber (z tabul'ky 5) je moŽné pouŽiť len v prípade, ak obec odovzdá odpad do zaĺladenia na zbeĺ odpadov, tj- napr. do zberne/v 'kupne odpadov'

K d V nezahŕ a odovzdanie odpadu zberovej spoločnosti.

Šatstvo a textílie vyzbierané v obci, u kton ch je predpoklad, že sa budri ďalej nosiť (charita), sa nepovažujri za komunálny odpad a nevykazujrl sa v module 265'

Druh odpadu 20 oí 99 odpady inak nešpecifikované - v prípade vyplnenia je potrebné špecifikovať v komentári o ah odpad sa jedná'

Druh odpadu 20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikou"n" - u pĺípadé vyplnenia je potrebné špecifikovať v komentári o ak}i odpad sa jedná'

Poradové číslo
Císlo dru-

hu, poddru-
hu odpadu

Kod naklada-
nia s odpadom

Y - kod ne-
bezpečné-
ho odpadu

MnoŽstvo od-
padu (V tonách
na 3 des. m.)

lČo príjem-
cu odpadu

Kod obce pre-
vádzky prí-

jemcu odpadu

odpadu 1 2 3 4 5 6 7

1 001 200101 R12 4,680 36137952 509507

2 002 200101 R3 6'1'ĺ0 44061781 5089'ĺ8

3 003 200101 R3 2,850 50634518 517402

004 200102 R12 63,480 36137952 509507

5 005 200103 R12 2,010 36137952 509507

006 200110 R3 4,960 4006861 7 517623

007 200125 R12 0,042 473',13382 517461

08 008 200123 R4 Y45 2,550 36622630 509001

09 009 200135 R12 Y23 2,100 36622630 509001

0 010 2001 36 R4 1,830 36622630 509001

1
01'ĺ 200134 R4 0,040 45602689 529419

12 12 012 200135 R',l2 Y26 0,101 45602689 529419

3 013 2001 36 R4 0 I 35 45602689 529419

4 014 2001 39 R12 33'4í 0 36137952 509507

015 015 200140 R12 6,640 36137952 509507
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Żp a-ouzozl

s09507

odpadu

K d obce pre-
vádzky prĹ

36137952

lČo príjem-
cu odpadu

Y-k dne-
bezpečné-
ho odpadu

454,010

na 3 des. m.

MnoŽstvo od-
padu (v tonách

20030'ĺ

Císlo dru-
hu, poddru-
hu odpadu

D1

K d naklada-
nia s odpadomPoradové číslo

016

Názov odpadu

016
50950754,660 36137952D1o17 200307017
509132438325550,03220014001 R'.l2018018
5091320 1 42 43832555R12200140020190't9

oo314293 5094854,900R3o20 200201020
509132438325552,87020014005 R12021021
5126480,008 5111494',1R1320014007022022

47335009 5084380,058R13023 200133023
5174020,060 5063451820014001 R12024024

36420115 5174020,025R12025 zA014001025
5174020,097 3642011520014002 R12026J26

36420115 5174027,260R12o27 20014005J27
5174020,466 466401 9320014001 R12o28J28
517402466401930,010R12o29 20u40a2029
5174021,062 466401 9320014005 R12030030

xxxxx xKontroln s čet
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Mesiac:12 lČo:003'ĺ4293 List číslo/poěet listov: 5/13 Żp a-ol

Uved'te mieru triedenia komunálneho odpadu za príslušný rok na 2 des. miesta v 7o,

podl'a vzorca pre výpoěet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podl'a zákona
329t2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona ě.
58712004Z. z. o EnvironmentáInom fonde a o zmene a doplnení niektoých zákonov v
znení neskoršÍch predpisov:

22,53

Poěet domácnostĺ podl'a typu zberu biologicky rozložltel'ného kuchynského odpadu (kat.
ě.20 01 08) k 3í.12.

Počet domácností
podľa typu zberu bio-
logicky rozloŽitel'né-
ho kuchynského od-
padu

v rodinných domoch

v bytových domoch

oddelený triedený
zber

Kompostovanie v
kompostovacom zá-
sobníku

Spoločný triedený
zber s biologicky roz-
loŽitel'ným odpadom
zo záhrad

Spoločný triedený
zber s biologicky roz-
loŽiteľným odpadom
zo záhrad

oddelený triedený
zber

Kompostovanie v
kompostovacom zá-
sobníku

Spôsob triedeného zbeľu biotogicky rozložitel'ného komunálneho odpadu (BRKO)
kompostovaním v kompostovacích zásobníkoch k 31.12.

0 1

Poradové číslo

03

02

Objem kompos-
tovacieho zásob-
níka (v litroch) v rodinných domoch v bytových domoch

na vereJnom
Počet kompostovacĺch zásobnĺkov (v kusoch)
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ochrana Životného prostredia - finaněné ukazovatele za obec

Żp a-ouzoz'l

(v EUR)

v tom

tna
biodĺvezi-
ta a ochra-
na krajiny

narábanie
s odpadou. -
mivodami

zniŽova-
nie hluku
a vibrácií

nakladanie
s odpadmi

p-

vd

dy, povrcho-
rn ch a pod-

ochrana
ovzdušia

ochrana ŽĹ
votného pro-
stredia spolu

ie dlhodobého majetku na ochranu ŽP spolu
ako sa-

právne
zariadenia

zariadeniatoho (z r. 1)

motného
ne-

majetku

tom (z r. 1)

obce

zo štátneho rozpočtu
a

od domácností

ríjmov od podnikov

zdrojov financovania

tom (z r. 1) obstaranie
ĺadenéz

7327873278na ochranu ŽP
ako sa-

notkyprávne
náklady

náklady

7327873278sub-
tom (2r.12)
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Mesiac: 12 lČo:00314293 List číslo/počet listov: 7/13

v tom

tna
zniŻova-
nie hluku
a vibrácií

biodiverzi-
ta a ochra-
na krajiny

narábanie
s odpadov -
mivodami

nakladanie
s odpadmi

vd

ochrana p -
dy, povrcho-
u. ch a pod-

ochrana
ovzdušia

ochrana Ži-
votného pro-
stredia spolu

7327873278
(z r. '16) osobám

a

organizáciám

rgánom a
s krom

67 90367 903Celkové trżby zochrany ŽP spolu
ako sa-neregistrovašpecializova

právne

67 90367 903
tom (z r. 19) trŻby za

Żp

alebo od-
uktov

na ochra-

Kontroln srlčet (r. 1 aŻ22)
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Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osôb

SpÔsob poplatku zavedený v
obci za zmesový komunálny od-
pad z domácnosti - fyzické oso-
by (áno=1, nie=0)

Poěet obyvateľov, ktorí platia

MnoŽstvo zmesového komunál-
neho odpadu v tonách zarok
podl'a spÔsobu poplatku (na 3
des.m.)

SpÔsob zavedeného mnoŽstvo-
vého zberu komunálneho odpa-
du z domácnosti v obci (áno=1,
nie=0)

paušálny poplatok

MnoŽstvový poplatok v EUR na liter (na 4 des' m.)

Paušálny poplatok v Eur na osobu za rok (na 2. des. m.)

kombinovaný poplatokg)

mnoŽstvový poplatok

mnoŽstvový poplatok

pauŠálny poplatok

mnoŽstvový poplatok

paušálny poplatok

Podľa objemu zbernej nádoby a
frekvencie vývozu1)

Systém Žetónov

Rok zavedenia mnoŽstvového poplatku

Uved'te fľekvenciu tĺývozu zmesového komunálneho odpadu z
domácnosti2)

Systém zberných vriec so Špeci-
ľickým označením obce

označenie zberných nádob
špecifickým čiarovým kidom /

RFlD čipom

1

454,010

26,00

2612

ĺ} napr. nálepky na kontajneroch, ktoých farba indikuje frekvenciu vývozu a veľkosť nádoby, ktorú si mÔŽe občan vybrať
2) Uvedie sa kld frekvencie vývozu podľa tabuľky 8 z prÍlohy formuláru'
3) Ak je v obci zavedený kombinovaný poplatok (paušálny + mnoŽstvový), tak sa vyplní ýška paušálneho poplatku v riadku 4 a ýŠka mnoŽstvového
poplatku v riadku 5 a tieŽ sa vyznaöí spôsob mnoŽstvového zberu komunálneho odpadu V riadkoch 11_14.

B


