
ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV  

V OBCI BELLOVA VES  

ZA ROK 2020 

 

Obec Bellova Ves v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 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 zverejňuje v lehote do 

28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych 

odpadov za predchádzajúci kalendárny rok, t. j. za rok 2020. 

 

1. ZOZNAMY A ÚDAJE ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU 

 

A.) Údaje pre vzorec na výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 

 

Tabuľka č. 1 

Údaje pre vzorec na výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 

 

Kód odpadu  

podľa Katalógu 

odpadov 

Názov odpadu  

podľa Katalógu odpadov 

Hmotnosť 

odpadu  

(v kilogramoch) 

20 02 01 Papier a lepenka 5 550 

20 01 02 Sklo  4 350 

20 01 03 Viacvrstvové kombinované materiály na báze 

lepenky (VKM) 

90 

20 01 04 Obaly z kovu 87 

20 01 10 Šatstvo 2 551 

20 01 11 Textílie 10 010 

20 01 25 Jedlé oleje a tuky 190 

20 01 39 Plasty 3 680 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad 274 000 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad 102 280 

20 03 07 Objemový odpad 2 650 

 SPOLU 406 438 

 

B.) Zoznam vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci za rok 2020                     

v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov zavedeného obcou, ktoré je možné 

započítať do čitateľa vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 

 

Tabuľka č. 2 

Zoznam vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci za rok 2020 

 

Kód odpadu  

podľa Katalógu 

odpadov 

Názov odpadu  

podľa Katalógu odpadov 

Hmotnosť 

odpadu  

(v kilogramoch) 

20 02 01 Papier a lepenka 5 550 

20 01 02 Sklo  4 350 



20 01 03 Viacvrstvové kombinované materiály na báze 

lepenky (VKM) 

90 

20 01 04 Obaly z kovu 87 

20 01 10 Šatstvo 2 551 

20 01 11 Textílie 10 010 

20 01 25 Jedlé oleje a tuky 190 

20 01 39 Plasty 3 680 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad 274 000 

 SPOLU 300 508 

 

 

C.) Údaje pre vzorec na výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 

 

Tabuľka č. 3 

Údaje pre vzorec na výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 

 

Účel v kilogramoch 

Hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej                              

v obci za rok 2020 v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov 

zavedeného obcou, ktoré je možné započítať do čitateľa vzorca pre 

výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 

 

300 508 

Hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za rok 2020 406 438 

 

 

 

2. VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV OBCE 

BELLOVA VES ZA ROK 2020 

 

VZOREC:  

                           m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka n 

          ÚVKO = ------------------------------------------------   x 100 [%] 

                                 mKO 

kde:  

  
ÚVKO      je hodnota vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená          

v %. Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.  

  

m zložka  je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci v predchádzajúcom 

kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov zavedeného obcou v 

súlade s údajmi, ktoré obec ohlasuje podľa osobitného predpisu; 10)  hmotnosť zložky 

komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch. Zoznam vytriediteľných zložiek,           

ktoré je možné započítať do množstva vytriedeného komunálneho odpadu, je uvedený              

v prílohe č. 1 zákona.  

  

mKO       je hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok v 

súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje podľa osobitného predpisu; 10)  hmotnosť vzniknutých 

komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch.  

 

 



VÝPOČET: 

 

                    300 508           300 508 

73,9369 % = -----------   x 100 [%]      po zaokrúhlení:   73,94 % = -----------   x 100 [%]            

                    406 438           406 438 

 

 

 

3. ZÁVER 

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Bellova Ves za rok 2020 bola vypočítaná 

v súlade so zákonom 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. 

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Bellova Ves za rok 2020 je 73,94 %. 

 

Obec Bellova Ves sa uvedenou úrovňou vytriedenia komunálneho odpadu v zmysle prílohy                   

č. 1, tabuľky č. 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje 

výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním 

príjmov z poplatkov za uloženie odpadov zaraďuje pod položku 7 so sadzbou na príslušný 

rok 11 €/t pre rok 2021. 

 

 

Bellova Ves 24. februára 2021 

 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

  starostka obce  


