
 

Výpočet vytriedenia komunálnych 
odpadov obce Dvorníky- Včeláre 

V zmysle prílohy 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 Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 
 

Čitateľ vzorca „m zložka 1 až m zložka n“   
Kód odpadu  Hmotnosť odpadu [kg]  

200101 papier 3082  
200102 sklo 6351  
200103 viacvrstvové kombinované mat. 470  
200104 obaly z kovu 68  
200108 biologický rozlož. kuch.  a rešt. odpad    
200110 šatstvo 0  
200111 textílie    
200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť    
200123 vyradené zariadenia obsah. chlorflorované uhľ 175  
201025 jedle oleje a tuky 29  
200126 oleje a tuky iné ako uvedené v 200125 53  
200133 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 0  
200134 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133 0  
200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia  570  
200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia  3900  
200138 drevo iné ako uvedené v 20 01 37    
200139 plasty 6799  
200139 plasty 216  
200140 kovy 7694  
200201 biologicky rozložiteľný odpad    

 SPOLU 29417  
    

 Menovateľ „mKO“   
Kód odpadu  Hmotnosť odpadu [kg]  

200101 papier 3082  
200102 sklo 6351  
200103 viacvrstvové kombinované mat. 470  
200104 obaly z kovu 68  
200108 biologický rozlož. kuch.  a rešt. odpad 0  
200110 šatstvo 0  
200111 textílie 0  
200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 0  
200123 vyradené zariadenia obsah. chlorflorované uhľ 175  
201025 jedle oleje a tuky 29  
200126 oleje a tuky iné ako uvedené v 200125 53  
200133 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 0  
200134 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133 0  
200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia  570  
200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia  3900  
200138 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 0  
200139 plasty 6799  
200139 plasty 216  
200140 kovy 7694  
200201 biologicky rozložiteľný odpad 0  
200105 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 3  



200113 rozpúšťadlá    
200114 kyseliny    
200115 zásady    
200117 fotochemické látky    
200119 pesticídy    
200127 farby, tlačiarenské farby 65  
200128 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice    
200129 detergenty obsahujúce nebezpečné látky    
200130 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29    
200137 drevo obsahujúce nebezpečné látky    
200202 zemina a kamenivo    
200203 iné biologicky nerozložiteľné odpady 4640  
200301 zmesový komunálny odpad 86610  
200302 odpad z trhovísk    
200303 odpad z čistenia ulíc    
200304 kal zo septikov    
200306 odpad z čistenia kanalizácie    
200307 objemný odpad 10320  
200308 drobný stavebný odpad 21440  

 SPOLU 152485  
    

 Úroveň vytriedenia odpadov v roku  2022 = 19,29 % 
 

 

 

 

          Waldemar Vislay, Ing. 

               starosta obce 

 


