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KLASTOR 

IČO - vypiňa sa identifikačné číslo; ak je IČO šestmiestne, dopinia sa na prvých dvoch miestach nuly. 

Vážený respondent, 
štatistický úrad SR vykonáva štatistické zistovania za kelom získania informácií o stave a vývoji ekonomiky a spoločnosti 
Slovenskej republiky a pre medzinárodné porovnávania. Toto zistovanie je súčastou Programu štátnych štatistických 
zistovaní schváleného na roky 2021 - 2023 vydaného v Zbierke zákonov SR. Spravodajská povinnost vypInit štatistický 
formulár Vám vyplýva z § 18 zákona 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskoršich predpisov. Ak ste v sledovanom 
období nevykonávali žiadnu činnost alebo nevykonávali činnost, ktorá je predmetom tohto štatistického zistovania, 
predložte výkaz vypIneny dostupnými Odajmi. 
Spravodajská jednotka od 1. 1. 2016 poskytuje úradu úclaje vypinenim a odoslanim elektronického formulára v 
súlade s § 18, ads. 5 zákona. Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou a fyzickou osobou - podnikaterom a k 31. 
decembru predchádzajOceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo spravodajská jednotka, ktorá má 
sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo signálu, môže spravodajskú povinnost spinit' aj odovzdaním vypIneného 
formulára v listinnej podobe. Vzor štatistického formulára určený na stiahnutie a následné vytlačenie a vypinenie v listinnej 
podobe je zverejnený na webovej stránke 80 SR v menu MetaúdajeNzory štatistických formulárov. 
Vami uvedené cióverné Cidaje sú chránené, nezverejfiujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu 
clčverných Odajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu d6vernych 
Ociajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

Vypinený štatistický formulár elektronicky podajte do 28. 2. 2023 na webovej stránke ŠO SR www.statistics.sk  alebo 
v odôvodnenom pripade doručte SU SR - pracovisku v Nitre, Rázusova 9, 949 55 Nitra. Ďakujeme Vám za včasné 
poskytnutie úclajov a tešime sa na 	spoluprácu. 

Vzory štatistických formulárov a príslušné pracoviská ŠO SR podfa štatistických 
oblastí, definície pojmov, klasifikácie a číselníky nájdete na www.statistics.sk  
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265 
Komunálne a drobne stavebné odpady z obce 

Pre írčely štatistiky odpadu e potrebné v stipci 3 K6d nakladania s odpadom prednostne uvádzat' koncové k6dy nakladania s odpadom: 
• Taburka 6- k6dy R1 - R11 
• Tabul'ka 7 - k6dy D1 - D12. 

K6d V— zber (z tabul'ky 5) je možné použit len v pripade, ak obec odovzdá odpad do zariadenia na zber odpadov, t.j. napr. do zberne/výkupne odpadov. 
K6d V nezahŕňa odovzdanie odpadu zberovej spoločnosti. 

Šatstvo a textilie vyzbierané v obci sa považujú za komunálny odpad v pripade ich odovzdania za Očelom zhodnotenia a zneškodnenia a vykazujú sa v module 265.  

Odaj o množstve zmesového odpadu pod čislom odpadu 20 03 01 obec rozpiše na množstvo zmesového odpadu pochádzajtíceho z domácnosti, čislo 20 03 01 01 a z iných zdrojov 20 03 01 02, ak má 

torn evidenciu, napr. má zabezpečené váženie odpadov prostredníctvom svojej zberovej spoločnosti. Ak o torn evidenciu nemá, uvedie množstvo zmesového odpadu pod číslom odpadu 200301. Zmesový odpad z inych 
zdrojov zahŕha odpad z maloobchodného predaja, administratívy, vzdelávania, zdravotnfckych služieb, ubytovania a stravovacích služieb atd'. 

Druh odpadu 20 01 99 Odpady iflak nešpecifikované — v prípade vypInenia je potrebné špecifikovat v komentári o aky odpad sa jedná. 
Druh odpadu 20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikovane — v prípade vypInenia je potrebné špecifikovat v komentári o aky odpad sa jedná. 

Cislo dru- 
hu, poddru- 
hu odpadu 

Poradove číslo 
K6c1 naklada- 

nia s odpadom 

Y - k6c1 ne- 
bezpečne- 
ho odpadu 

Množstvo ad- 
padu (v tonách 
na 3 des. m.) 

- 	. 
ICO príjem- 
cu odpadu 

K6d obce pre- 
vádzky prí- 

jemcu odpadu 

1 2 3 4 5 6 7 
, Slovensky oficiálny názov 

Zmesovy komunálny odpad 1' 200301 001 D1 23,080 36450332 524123 

Zmesovy komunálny odpad 2 200301 002 D1 2,120 36450758 544213 

Objemny odpad 3 200307 003 D1 0,600 36450332 524123 

Biologicky rozložitefny odpad 4 200201 . 	004 R3 2,009 00326526 523836 

Sklo 5 200102 005 R5 1,822 35832517 506281 

Viacyrstvove kombinovane materiály na báze lepenky 
(kompozity na báze lepenky) 6 200103 006 R3 0,025 99999999 999999 

Plasty 7 200139 007 R3 1,308 99999999 999999 

Vyradene zariadenia obsahujOce chl6rflucírovane uhrovo-
díky 8 200123 008 R4 Y45 0,090 36057363 509001 

Vyradene elektrické a elektronické zariadenia ine ako 
uvedene v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujike nebezpečne 
časti 

9 200135 009 R4 Y31 0,040 36057363 509001 
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Číslo dru- 
hu, poddru- 
hu odpadu 

Poradové číslo 
K6d naklada- 

ni a s odpadom 

Y - k6d ne- 
bezpečné- 
ho odpadu 

Množstvo od- 
padu (v tonách 
na 3 des. m.) 

IČO príjem- 
cu  odpadu 

KM obce pre- 
vádzky prí- 

jemcu odpadu 

Slovenský oficiálny názov 
_ 

1 2 3 4 5 6 7 

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujOce nebezpečné 
časti 

10 200135 010 R4 Y26 0,925 31688985 599981 

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 a 20 01 35 11 200136 011 R4 8,280 31688985 599981 

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 a 20 01 35 12 200136 012 R4 0,015 36057363 509001 

Vyradené zariadenia obsahujOce chl6r-flubrované uhrovo-
díky 13 200123 013 R4 Y45 0,474 36057363 509001 

Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujOce ne-
bezpečné látky 14 200127 014 D1 Y6 0,050 36514748 544116 

Železo a ocer 15 20014005 015 R4 51,873 43984649 523836 

Hliník 16 20014002 016 R4 0,013 43984649 523836 

Šatstvo 17 200110 017 R3 3,550 99999999 999999 

Kontrolný sket KS x x x x x x 
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100557 
Počet dornácnosti podl'a typu zberu biologicky rozložiterného kuchynského odpadu (kat. 
č. 20 01 08) k 31.12. 

1 

Počet domácností 
podra typu zberu bio- 
logicky rozložiterne 
ho kuchynskeho ad- 
padu 

v rodinných domoch 

Kompostovanie v 
 

Oddelený triedený 
zber 

1 

Spoločný triedený 
zber s biologicky roz- 
ložiterným odpadom 
zo záhrad 

2  

kompostovacom zá- 
sobníku 

3 85 

v bytových domoch 

zber 
 

Oddelený triedený 
4 

Spoločný triedený 
zber s biologicky roz- 
ložiterným odpadom 
zo záhrad 

5  

Kompostovanie v 
kompostovacom zá- 
sobníku 

6 

100558 
Spôsob triedeného zberu biologicky rozložiterného komunálneho odpadu (BRKO) 
kompostovanim v kompostovacich zásobnikoch k 31.12. 

Poradove číslo 
Objem kompos- 

tovacieho zásob- 
níka (v litroch) 

Facet kompostovacích zásobníkov (v kusoch) 

v rodinných domoch v bytových domoch 
na verejnom 

priestranstve 
1 2 3 4 5 

1 01 

2 02 iný 85 

3 03 

4 04 

5 05 

5 
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528 
Ochrana životného prostredia - finančné ukazovatele za obec 

(v EUR) 

Ochrana ži- 
votneho pro- 
stredia spolu 

v tom 

ochrana pô-
dy, povrcho- 
vých a pod- 

zemnych vôd 

ochrana 
ovzdušia 

nakladanie 
s odpadmi 

narábanie 
s odpadovy- 
mi vodami 

znižova- 
nie hluku 
a vibrácií 

biodiverzi- 
ta a ochra- 
na krajiny 

iná 

2 3 4 5 6 7 8 1 

Obstaranie dlhodobeho majetku na ochranu ŽP spolu 1 

z toho špecializovane subjekty neregistrované ako sa-
mostatné právne jednotky 

2 

z toho (z r. 1) 
prídavne zariadenia 3 

integrovane zariadenia 4 

v tom (z r. 1) 

obstaranie dlhodobeho 
hmotného majetku 

5 

obstaranie dlhodobeho ne-
hmotného majetku 

6 

v torn (z r. 1) obstaranie 
hradene z 

zdrojov obce 7 

dotácií a prevodov získany-
ch zo štátneho rozpočtu 

8 

príjmov ad domácností 9 

príjmov ad podnikov 10 
- 

_ 
inych zdrojov financovania 11 

Náklady na ochranu ŽP 12 25 011 5 171 19 840 

z toho špecializované subjekty neregistrovane ako sa-
mostatne právne jednotky 

13 

v tom (z r. 12) 

mzdove náklady 14 

ostatne náklady 15 - 

náklady hradene inym sub-
jektom 

16 25 011 5 171 19 840 
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Ochrana ži- 
votneho pro- 
stredia spolu 

V torn 

ochrana pô-
dy, povrcho- 
vých a pod- 

zemných vôd 

ochrana 
ovzdušia 

nakladanie 
s odpadmi 

narábanie 
s odpadový- 
mi vodami 

znižova- 
nie hluku 
a vibrácií 

biodiverzi- 
ta a ochra- 
na krajiny 

iná 

2 3 4 5 6 7 8 1 
, 

platby (z r. 16) 

poplatky a platby štátnym 
orgánom a organizáciám 

17 

5 171 19 840 
platby st:ikromným osobám 
a organizáciám 

18 25 011 
_ 

Celkové tržby z ochrany ŽP spolu 19 18 770 2 799 15 971 
- 

z toho špecializované subjekty neregistrovane ako sa-
mostatne právne jednotky 20 

v torn (z r. 19) tržby za 

predaj vedrajšich alebo od-
padových produktov 

21 

poskytnute služby na ochra-
nu ŽP 

22 18 770 2 799 15 971 

Kontrolný sket (r. 1 až 22) KS . 
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100435 
Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzickych osôb 

1 

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

paušálny poplatok 1 0 

množstvovy poplatok 2 1 

kombinovaný poplatok3)  3 0 

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

Množstvový poplatok v EUR na liter (na 4 des. m.) 5 0,0345 

Množstvo zmesového komunál- 
neho odpadu v tonách za rok 
podra spôsobu poplatku (na 3 
des.m.) 

paušálny poplatok 6 

množstvovy poplatok 7 25,420 

Počet obyvaterov, ktorf platia 
paušálny poplatok 8 

množstvovy poplatok 9 223 

Rok zavedenia množstvového poplatku 10 1991 

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

Podra objemu zbernej nádoby a 
frekvencie vyvozul)  

11 1 

Systém žet6nov 12 1 

Označenie zberných nádob 
špecifickým čiarovým k6dom / 
RFID čipom 

13 0 

Systém zberných vriec so špeci-
fickym označenfm obce 

14 0 

Uvedte frekvenciu vývozu zmesového komunálneho odpadu z 
domácnosti2)  

15 3 

1) napr. nálepky na kontajneroch, ktorych farba indikuje frekvenciu vyvozu a verkosť  nádoby, ktorú si môže občan vybrať  
2) Uvedie sa k6d frekvencie vyvozu podia tabul'ky 8 z prilohy formuláru. 
3) Ak je v obci zavedeny kombinovany poplatok (paušálny + množstvovy), tak sa vypInf vy§ka paušálneho poplatku v riadku 4 a vySka množstvoveho 
poplatku v riadku 5 a tiež sa vyznačf spôsob množstvoveho zberu komunálneho odpadu v riadkoch 11-14. 
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