
 

Údaje o komunálnom odpadu v Obci Nandraž za rok 2021 

 

 

Komunálne a drobné stavebné odpady z obce 

 

Poradové číslo Číslo druhu, 

poddruhu odpadu 

Kód nakladania 

s odpadom 

Y – kód 

nebezpečného 

odpadu 

Množstvo odpadu 

(v tonách na 3  

desatinné miesta) 

IČO príjemcu 

odpadu 

Kód obce 

prevádzky 

príjemcu odpadu 

001 200101 R3  0,500 36021211 526037 

002 200102 R5  3,059 36021211 526037 

003 200103 R3  0,024 36021211 526037 

004 200104 R4  0,037 36021211 526037 

005 200125 R3  0,025 36021211 526037 

006 200139 R3  1,056 36021211 526037 

007 200201 R3  1,866 36021211 526037 

008 200301 D1  22,285 36021211 526037 

009 200307 D1  13,920 36021211 526037 

010 200123 R4 Y46 0,040 31582028 526037 

011 200127 D1 Y12 0,037 31582028 526037 

012 200135 R4 Y46 0,090 31582028 526037 

013 200136 R4  0,055 31582028 526037 

014 20014005 R4  14,835 31582028 526037 

 

 

Spôsob zberu a poplatku za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osôb 

 

 

Spôsob poplatku zavedený v obci 

za zmesový komunálny odpad  

z domácnosti – fyzické osoby  

(áno=1, nie=0) 

paušálny poplatok 1 1 

množstvový poplatok 2 0 

kombinovaný poplatok3) 3 0 

Paušálny poplatok v Eur na osobu za rok (na 2. desatinné miesta) 4 10,58 

Množstvový poplatok v EUR na liter (na 4 desatinné miesta) 5  

Množstvo zmesového komunál-  

neho odpadu v tonách za rok  

podľa spôsobu poplatku  

(na 3 desatinné miesta) 

paušálny poplatok 6 22,285 

množstvový poplatok 7 
 

Počet obyvateľov, ktorí platia 
paušálny poplatok 8 296 

množstvový poplatok 9  

Rok zavedenia množstvového poplatku 10  



Spôsob zavedeného množstvo- 

vého zberu komunálneho odpa- 

du z domácnosti v obci (áno=1,  

nie=0) 

Podľa objemu zbernej nádoby 

a frekvencie vývozu1) 11 
 

Systém žetónov 12  

Označenie zberných nádob 

špecifickým čiarovým kódom / 

RFID čipom 

13 

 

Systém zberných vriec so špeci- 

fickým označením obce 
14 

 

Uveďte frekvenciu vývozu zmesového komunálneho odpadu  

z domácnosti2) 
15 9 

1) napr. nálepky na kontajneroch, ktorých farba indikuje frekvenciu vývozu a veľkosť nádoby, ktorú si môže občan vybrať 

2) Uvedie sa kód frekvencie vývozu podľa tabuľky 8 z prílohy formuláru. 

3) 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§81, bod 7, písm. 

j), obec má povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpad z obce v rozsahu štátneho štatistického 

zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka. 


