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IČO - vypĺňa sa identifikačné číslo; akje IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly.

Vážený respondent,
Štatistický úrad SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácii 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 zákonovSR. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistickýformulár Vám vyplýva z 5 18 zákona 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Ak ste v sledovanom
období nevykonávali žiadnu činnosť alebo nevykonávali činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania.
predložte výkaz vyplnený dostupnými údajmi.
Spravodajská jednotka od 1. 1. 2016 poskytuje úradu údaje vyplnením a odoslaním elektronického formulára vsúlade s š 18, ods. 5 zákona. Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou a fyzickou osobou - podnikateľom a k 31.
decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo spravodajská jednotka, ktorá má
sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo signálu, môže spravodajskú povinnosť splniť aj odovzdaním vyplnenéhoformulára v listinnej podobe. Vzor štatistického formulára určený na stiahnutie a následné vytlačenie a vyplnenie v listinnej
podobe je zverejnenýna webovej stránke ŠÚ SR v menu MetaúdajeNzoryštatistických formulárov.
Vami uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu
dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných
údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Vyplnený štatistický formulár elektronicky podejte do 28. 2. 2022 na webovej stránke ŠÚ SR www.statistics.sk alebo
v odôvodnenom prípade doručte SU SR - pracovisku v Nitre, Rázusova 9, 949 55 Nitra. DakujemeVám za včasné
poskytnutie údajov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vzory štatistických formulárov a príslušné pracoviská ŠÚ SR podľa štatistických
oblastí, definície pojmov, klasifikácie a číselníky nájdete na www.statistics.sk
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A.Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

100387 Kontaktná osoba na pracovisku ŠÚ SR pre metodickú pomoc

1

Pracovisko ŠÚ SR (názov mesta) 1 Nitra
Meno a priezvisko 2 Jana Vančová
Telefónne číslo 3 037/7752216
E—mail 4 Jana.Vancova©statistícs.sk

Kontaktné úda'e osob v ĺňa'úce' štatistic ' formulár100307 ] Y VP ] ] ky

1

Meno a priezvisko 1 Anna Šalagovičová
Telefónne číslo vrátane smerového čísla 2 055/6965215
E-mail 3 podatelna©obecdurdosik.sk

2 Čas vypĺňania formulára

Čas potrebný na vedenie štatistickej hodiny 1 3
evidencie, na vyhľadanie požadovanej
informácie z podkladov účtovnej evi-
dencie alebo štatistickej evidencie, na

_ ,konzultácie s internými alebo externý- minuty 2
mi odborníkmi pri vyplňaní formulára
a na samotné vyplnenie formulára.
Pod štatistickou evidenciou sa rozumie evidencia údajov požadovaných príslušným štatistickým zisťovaním.
Modul sa vyplňa raz za rok. V mesačných zistovaniach sa vypĺňa za mesiac september, v štvrťročných za 3. štvrťrok, v polročných za 2. polrok av ročných a vo viacročných. resp. jednorazových sa modul vypĺňa k termínu plnenia spravodajskej povinnosti.



Mesiac: 12 IČO: 00324124 List číslo/počet listov: 3/ ŽP 6-01

Komunálne a drobné stavebné odpady : obce
Pre účely šhustiky nápadu je potrebné v stĺpci : Kód nakladanla s adpsdnm prednostu: uvádzať knncovó kódy nakladanie s adpadom:
< Tabuľkaô - kódy R1 - R11
A Tabuľka7 - kódyD1 - mz.
Kód v -zber(1(aburky5) je možné použiť lzn v pripada. ak chce odovzdá odpad do zariadenia na zber udpadnv. 1.1. napr. dn zhamalvýkupne odpadnv.Kód v nez-hm. odovzdanie odp-du m..-ov.) :pnlněnosu.

šarm; ; m_ei in vyzbierané v obci, u kterých je predpoklad, u :: budů ďalej nosimnariu). :: nepovažujú za komunálny odpad : n-vyknllĺúu v modula zes.
Druh odpadu zo 01 99 Odpidy inak nešpecmkované - v pripade vyplneniaja polrebné špecmkovar v komentán a aký odpad sa jedná.
Drun cdpadu zo 03 99 Komunálneodpady inlk naipadúkované - v pripade vyplnenia je pmmnná špecifrkovaťv komentári a aký odpad sa jedná.

Poradové číslo hřfsplyggľu- "líšt; 225235151 Ybezlŕeěrví phggzzäťgnoáĺh Ižfoägjĺĺĺ Käšíílepťíĺe
hu odpadu na odpadu na 3 desu m.) Jemcu odpadu

Názov odpadu 1 2 3 4 5 6 7
001 1 001 200101 R3 2228 50273884 599824
002 2 002 200102 R5 13,279 50273884 599824
003 3 003 200103 R1 0,097 50273884 599824
004 4 004 200104 R4 0.054 50273584 599824
005 5 005 200139 R3 12.814 50273584 599824
006 6 008 200301 R1 105.811 36205214 599981
007 7 007 200907 R1 5.740 50273584 599824
008 8 008 200101 R3 0.071 50634518 599875
009 9 009 200123 R4 Y45 0.235 31588985 525235
010 10 010 200135 R4 V26 0.805 31888985 525235
011 11 011 200136 R4 10.605 31688985 525235
012 12 012 200121 R5 Y29 0.003 31689985 525235
013 13 013 20014005 R4 2180 36211516 599841
014 14 014 20014005 R4 22,650 41452305 521183
015 15 015 20014002 R4 1.476 41452305 521183
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Cislo dru-
Poradové číslo hu, poddru- 3322252331! za?a?; pggĺĺĺtĺĺnĺh ?fgzgjaed": řžgůäepäs

hu odpadu ho odpadu na 3 des. m.) yemcu odpadu
Názuv odpadu 1 2 , , 3 4 5 6 7
016 16 016 20014001 R4 0,668 41452305 521183
017 17 017 20014001 R4 0,290 36196185 598224
018 18 018 20014005 R4 3.610 36196185 598224
019 19 019 20014007 R4 1,390 36196185 599224
020 20 020 20014001 R4 0.033 31677037 599093
021

V

21 021 20014002 R4 0,006 31677037 599093
022 22 022 20014005 R4 0,290 31677037 599093
023 23 023 20014002 R4 0.012 35913851 599841
024 24 024 20014005 R4 0.510 35913851 599841
025 25 025 200133 R4 Y31 0.064 36600769 599093
026 26 026 20014001 R4 0.009 36600758 599093
Kontrolný súčet KS x x x x x



Mesiac: 12 |Čo: 00324124

100556

List číslo/počet listov: 5/ ŽP 6-01

Uveďtemieru triedenia komunálneho odpadu za príslušný rok na 2 des. miesta v %,
podľa vzorca pre výpočet úrovne vytríedenia komunálnych odpadov podľa zákona
329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.
587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov:

100557

39,68

Počet domácnostípodľa typu zberu biologicky rozložiteľného kuchynskéhoodpadu (kat.
č.20 01 08) k 31.12.

Počet domácností
podľa typu zberu bio-
logicky rozložiteľné—
ho kuchynského od-
padu

v rodinných domoch

Oddelený triedený
zber
Spoločný triedený
zber s biologicky roz-
ložitelným odpadom
zo záhrad
Kompostovanie v
kompostovacom zá-
sobníku

190

v bytových domoch

Oddelený triedený
zber
Spoločný triedený
zber s biologicky roz-
ložitelným odpadom
zo záhrad
Kompostovanie v
kompostovacom zá-
sobníku

100558 Spôsob triedenéhozberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO)
kompostovaním v kompostovacích zásobníkoch k 31.12.

Poradové číslo
Objem kompos-
tovacieho zásob-

Počet kompostovacích zásobníkov (v kusoch)
na verejnomnika (v litroch) v rodinných domoch v bytových domoch priestranstve

1 2 3 4 5
01 iný 190 1

2 02
3 O3
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Ochrana životného prostredia - finančné ukazovatele za obec

(v EUR)

v tom
Ochrana ži—

ocnana
S'ľed'aspolu výchapod- ovzdušia sodpadMÍ miĺgdašĺ avibrácií nakrajinyvôd

1

O

2 s 4
D

5 6 7
dlhodobého majetku na ochranu spolu

sa-

zariadeniatoho (z r. 1)
zariadenia

(cm (2 r, 1)

obce
a

zo šiáinaho
od domácnosti
od podnikov

zdrojov ňnancovania

rom (z r. 1) obstaranie
z

na ochranu

tom (z r. 12)



Mesiac: 12 IČO: 00324124 List čislo/počet listov: 7/ ŽP 5-01

v tom
OchranaŽi" ochrana pô— . . . . .VOMŠhO Pfo- dy. povrcho- ochrana nakladania narábame. z_n|žova- b'Od'Vem'

.stredia spolu vých a pod- ovzdušia s odpadmi s c_dpadovv- "'e.hIUKH ia a ochra- 'ná
zemných vôd mi vodamt & Vlbrácu na Krajlny

1 2 * a 4 5 s 7 a
poplatky & platby štátnym "platby (z r. 15) orgánmi a organlzáciam
platby sukromnym osobám 18 11 711 11 711a organizáciám

Celkové tržby z ochrany ŽP spolu 19 11 818 11 818
z toho špecializované subjekty neregistrovanéako sa— zomosietné právne jednotky

predaj vedľajších alebo od—
21

. padových produktovv tom (z r. 19) trzby za . .poskytnute sluzby na ochla-
nuŽP 22 11818 11818

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

domácnosti?)

„|

Spôsob poplatku zavedený v paušálny poplatok 1 1
obci za zmesový komunálny od- . .
pad z domácnosti - fyzicke oso— mnozstvovy poplatok 2 O

by (áno=1, nie=0) kombinovaný poplatokal 3 0

Paušálny poplatok v Eur na osobu za rok (na 2. des. m.) 4 10,00
Množstvový poplatok v EUR na liter (na 4 des. m.) 5
Množstvo zmesového komunál- paušájny poplatok 5 105,811neho odpadu v tonách za rok
podľa SPČSOĎU poplatku (na 3 množstvový poplatok 7
des.m.)

_ , , paušálny poplatok 8 680Pocet obyvatelov, ktori platia _ ,mnozstvovy poplatok 9
Rok zavedenia množstvového poplatku 10

Podľa objemu zbernej nádoby a 11frekvencie vývozu“)
Spôsob zavedeného množstvo- Systém žetónov 12
veho zberu komunálneho odpa— Označenie zberných nádob
d_u Z domácnost! V obc' <án0=t špecifickým čiarovým kódom / 13
nle=0) RFID čipom

Systém zberných vriec so špeci— 14i'ickým označenímobce
Uveďte frekvenciu vývozu zmesového komunálneho odpadu z 15 2

" napr. nálepky na kontajneroch, ktorých farba indikuje frekvenciu vývozu a veľkosť nádoby ktorú si môže občan vybrať
?) Uvedie sa kód frekvencie vývozu podl'a tabuľky 8 z prílohy formuláru.
“> 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.


