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Komunálne a drobné stavebné odpady z obce

Pre účely štatistiky odpadu je potrebné v stlpci 3 Kód nakladania s odpadom prednostne uvádzať koncové kódy nakladania s odpadom:
• Tabul'ka 6 - kódy R1 - R11
• Tabul'ka 7 - kódy 01 - 012.

Kód V - zber (z tabul'ky 5) je možné použiť len v prípade, ak obec odovzdá odpad do zariadenia na zber odpadov, t.j. napr. do zbeme/výkupne odpadov.
Kód V nezahŕňa odovzdanie odpadu zberovej spoločnosti.

Šatstvo a textílie vyzbierané v obci, u ktorých je predpoklad, že sa budú d'alej nos it' (charita), sa nepovažujú za komunálny odpad a nevykazujú sa v module 265.

Druh odpadu 20 01 99 Odpady inak nešpecifikované - v prípade vyplnenia je potrebné špecifikovať v komentári o aký odpad sa jedná.
Druh odpadu 20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikované - v prípade vyplnenia je potrebné špecifikovať v komentári o aký odpad sa jedná.

Císlodru- Kód naklada- Y - kód ne- Množstvo od- IČO príjem- Kód obce pre-
Poradové číslo hu, poddru- bezpečné- padu (vtonách vádzky prí-

hu odpadu nias odpadom ho odpadu na 3 des. m.) cu odpadu jemcu odpadu
Názov odpadu 1* @ 2'· 'li, 1~~~1;;;l'{%;. l) ·i:f)\~I~... 'M 'K.l;~Iqt W 6 m ,:'jI.w); iB }tA '1M ",is ") ,,', IL", ...,. .é: A ,K'

001 1 001 200101 R3 2,480 34115901 516244
002 2 002 200102 R5 6,700 34115901 516244
003 3 003 200103 R3 0,155 34115901 516244
004 'i+~d; 004 200104 R1 0,520 34115901 516244
005 .·"Í~1!1!;p 005 200105 01 Y12 0,020 34115901 516244
006 §,••~. 006 200123 R4 0,050 34115901 516244
007 7 007 200125 R3 0,005 34115901 516244
008 8 008 200135 R5 0,200 34115901 516244

" "009 BEt 009 200136 R4 0,033 34115901 516244
JL ."

010 w11( 010 ,200139 R3 7,230 34115901 516244
011 \!~";.1; 011 200101 R3 0,450 47508582 516244
012 w'12 012 200203 01 2,100 34115901 516244"CC; •

013 I1tJ~ 013 200301 01 72,041 34115901 516244
014. ml~ 014 200307 01 5,320 34115901 516244
015 ~.:1! 015 200201 R3 9,920 36682527 516244
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___ 1_0_0_4_3_5__ -,1 Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osôb

1-

Spôsob poplatku zavedený v paušálny poplatok 1
obci za zmesový komunálny od-

množstvový poplatok 2pad z domácnosti - fyzické oso-
by (áno=1, nie=O) kombinovaný poplatok" 3

Paušálny poplatok v Eur na osobu za rok (na 2. des. m.) 4 7,00

Množstvový poplatok v EUR na liter (na 4 des. m.) 5
Množstvo zmesového komunál- paušálny poplatok 6
neho odpadu v tonách za rok
podl'a spôsobu poplatku (na 3 množstvový poplatok 7
des.m.) ..

paušálny poplatok 8
Počet obyvateľov, ktorí platia

množstvový poplatok 9
Rok zavedenia množstvového poplatku 10

Podl'a objemu zbernej nádoby a
11frekvencie vývozu"

Spôsob zavedeného množstvo- Systém žetónov 12
vého zberu komunálneho odpa- Označenie zberných nádob
du z domácnosti v obci (áno=1, špecifickým čiarovým kódom / 13
nie=O) RFID čipom

Systém zberných vriec so špeci-
14

fickým označením obce
Uveďte frekvenciu vývozu zmesového komunálneho odpadu z

15domácnosti"
1) napr. nálepky na kontajneroch, ktorých farba indikuje frekvenciu vývozu a vel'kosť nádoby, ktorú si môže občan vybrať
2) Uvedie sa kód frekvencie vývozu podl'a tabul'ky 8 z prílohy formuláru.
3) Ak je v obci zavedený kombinovaný poplatok (paušálny + množstvový), tak sa vyplní výška paušálneho poplatku v riadku 4 a výška množstvového
poplatku v riadku 5 a tiež sa vyznačí spôsob množstvového zberu komunálneho odpadu v riadkoch 11-14.
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