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                                 OBEC   KOŇUŠ, Koňuš č. 39,  072 63, okr. Sobrance                                                                               
 

                                              

VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU 

 

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  
   

Ú𝑉𝐾𝑂 =
𝑚 𝑧𝑙𝑜ž𝑘𝑎 1 + 𝑚 𝑧𝑙𝑜ž𝑘𝑎 2 + 𝑚 𝑧𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑛

𝑚 𝐾𝑂
𝑥100  %  

 

kde: 
 

ÚVKO je hodnota vytriedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok 

vyjadrená v %. Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta. 
 

m zložka  je hmotnosť 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 osobitného 

predpisu;
10)

 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. 
 

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

rok v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje podľa osobitného predpisu;
10)

 hmotnosť 

vzniknutého komunálneho odpadu sa vyjadruje v kilogramoch. 

 

Čitateľ vzorca „ m zložka 1 až m zložka n“ 

Zložka 
Kód 

odpadu 
Názov odpadu 

Hmotnosť odpadu 

[kg] 

m zložka 1 200101 papier a lepenka 722 

m zložka 2 200102 sklo 4 230 

m zložka 3 200103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 333 

m zložka 4 200104 obaly z kovu 83 

m zložka 5 200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 4 

m zložka 6 200123 
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 

uhľovodíky 
340 

m zložka 7 200125 jedlé oleje a tuky 18 

m zložka 8 200133 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 2 

m zložka 9 200135 
vyradené el. a elektronické zariadenia iné ako uvedené 

v 20 01 21 a 20 01 23 
170 

m zložka 10 200136 
vyradené el. a elektronické zariadenia iné ako uvedené 

v 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 
270 

m zložka 11 200139 plasty 3 768 

m zložka 12 200201 biologicky rozložiteľný odpad 4 237 

m zložka 13 20014005 železo a oceľ 10 864 

m zložka 14 20014002 hliník  67 

m zložka 15 20014001 meď, bronz, mosadz 61 

SPOLU 

m zložka 1 až 

m zložka n 

  25 169 
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Kód odpadu Názov odpadu 
Hmotnosť odpadu 

[kg] 

200101 papier a lepenka 722 

200102 sklo 4230 

200103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 333 

200104 obaly z kovu 83 

200105 

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych 

tlakových nádob 

21 

200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 4 

200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 340 

200125 jedlé oleje a tuky 18 

200127 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice 5 

200133 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 2 

200135 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené 

v 20 01 21 a 20 01 23 
170 

200136 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené 

v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 
270 

200139 plasty 3768 

200203 iné biologicky nerozložiteľné odpady 2690 

200301 zmesový komunálny odpad 32170 

200201 biologicky rozložiteľný odpad 4237 

20014005 železo a oceľ 10864 

20014002 hliník  67 

20014001 meď, bronz, mosadz 61 

SPOLU mKO  60 055 

 

Úroveň vytriedenia odpadov v obci v roku 2022:  

                             25 169 

ÚVKO =                                         x 100 [%] = 41,9099 % ≐ 41,91 % 

                             60 055 

Vypočítaná úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 v obci Koňuš je podkladom pre 

výpočet poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku 

odpadov v roku 2023. 

Sadzba poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu                 

(20 03 07) na skládku odpadov euro.t
-1 podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.: 

Položka 
Úroveň vytriedenia 

komunálneho odpadu 
Sadzba za rok 2023 v eurách . t

-1
 

5 40 – 50 % 18 

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 v obci Koňuš je 41,91 %. Sadzba poplatku 

pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku 

odpadov je 18 € za 1 tonu.  

 

V Koňuši, dňa 21. 02. 2023 

  

 

                                                                              

                                                                                                 Mgr. Kvetoslava Šabáková, v. r. 

                                                                                                              starostka obce 


