
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Radôstka za rok 2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu pre príslušný rok kalendárny rok sa uplatňuje 

vzorec  v prílohe č. 2 zákona 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:   

Ú𝑉𝐾𝑂 =
m zložka 1 + m zložka 2 + až m zložka 10

m𝐾𝑂
 𝑥 100 (%) 

                               

                                 m zložka 1 až 14:  62 162 kg 

                          m KO :   174 910 kg 

                          ÚV KO : 35,54 % 

VKO             je hodnota vytriedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v %.  

Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta. 

mzložka           je hmotnosť v kilogramoch vytriedenej zložky komunálneho odpadu vyzbieranej v obci 

v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov zavedeného obcou 

v súlade s údajmi, ktoré obec ohlasuje podľa §14 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), hmotnosť zložky 

komunálneho odpadu sa vyjadruje v kilogramoch. Zoznam vytriediteľných zložiek, ktoré je možné započítať do 

množstva vytriedeného komunálneho odpadu je uvedený v prílohe č. 1 Zákona. 

          Kód odpadu                Názov odpadu           Množstvo v kg 

200139 Plasty 15 600 kg 

200102 Sklo 21 340kg 

200101 Papier a lepenka  7 220 kg  

200110 Šatstvo 2 520 kg 

200123 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované  uhl. 430kg 

200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce 
nebezpečné časti  

640 kg 

200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

2 720 kg  

200140 Kovy 411 kg 

200121 Vyradené elektrické a elektro. zar.  5 kg 

200133 Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, 
16 06 03 

650 kg 

20014001 Meď, bronz, mosadz 112 kg 

200140101 Hliník 274 kg 

200140505 Železo a oceľ 9 990 kg 

20014007 Zmiešané kovy  250 kg  

 



m KO       je hmotnosť komunálneho odpadu vzniknutého v obci za predchádzajúci kalendárny rok v súlade 

s údajmi, ktoré obec nahlasuje podľa § 14 ods. 1 písm. g)zákona o odpadoch, hmotnosť vzniknutého 

komunálneho odpadu sa vyjadruje v kilogramoch. 

V Radôstke,  27.02.2023 

Vypracovala:   Mgr. Simona Lutišanová Matejčíková, starostka obce   

Schválil:  Mgr. Simona Lutišanová Matejčíková, starostka obce   


