
Obec: 

Rok:

m 

zložka Kód odpadu Názov odpadu

Hmotnosť v 

kg

1 200101 papier a lepenka 6680

2 200102 sklo 14530

3 200103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky VKM 157

4 200108 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 650

5 200110 šatstvo 5680

6 200121 žiarivky

7 200123 vyradené zariadenia obsahujúce HCFC 146

8 200125 použitý kuchynský olej

9 200133 batérie a akumulátory

10 200135

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123, 

obsahujúce nebezpečné časti 729

11 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123 a 200135 3963

12 200138 drevo

13 200139 plasty 10600

14 200140 kovy 154

15 200201 biologicky rozložiteľný odpad (BRO)

43289

m KO Kód odpadu Názov odpadu

Hmotnosť v 

kg

1 200101 papier a lepenka 6680

2 200102 sklo 14530

3 200103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM) 157

4 200108 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 650

5 200110 šatstvo 5680

6 200121 žiarivky

7 200123 vyradené zariadenia obsahujúce HCFC 146

8 200125 použitý kuchynský olej

9 200133 batérie a akumulátory

10 200135

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123, 

obsahujúce nebezpečné časti 729

11 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123 a 200135 3963

12 200138 drevo

13 200139 plasty 10600

14 200140 kovy 154

15 200201 biologicky rozložiteľný odpad (BRO)

16 200301 zmesový komunálny odpad 101340

17 200303 odpad z čistenia ulíc

18 200307 objemný odpad 18680

19 200308 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901,170902 a 170903

20 200127 farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice obsahujúce NL

163309

                                                                                                                         starosta obce

………………………………………………………
                                                                                                                         Ján Katica v.r.

SPOLU m KO

ÚVKO 2018 = …. / ….* 100%

ÚVKO 2018 = 26,51 %

ÚVKO = (( m zložka1 + m zložka 2 + m zložka n) / m KO)* 100%

ÚVKO je hodnota vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v %. Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta. 

m zložka je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych 

odpadov zavedeného obcou v súlade s údajmi, ktoré obec ohlasuje podľa osobitného predpisu;10) 

m KO je hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje podľa osobitného predpisu;10)

Spolu m zložka1 až m zložka n

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
LADA

2018
V zmysle prilohy č .2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa uplatňuje nasledujúci vzorec: 


