
Obec BOBROVNÍK
Obecný úrad Bobrovník 37, 032 23 Liptovská Sielnica

OZO, a.s.
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031 O 1 Lipt. Mikuláš

Vaše číslo: Naša značka:
107/2023 

Vybavuje:
Gežíková

Bobrovník
24.2.2023

Vec: Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Bobrovník

V súlade s § 4 ods. 7) 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 týmto obec Bobrovník predkladá
informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022 je:
51,27 %

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (2003 01) a objemného odpadu (20 03
07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2022: 18 €/tona 

Mgr. Jana Bažíková
starostka obce

Telefón
044/ 5597 258

IČO
00315125

DIČ
2020581299

E-mail
obec @obecbobrovnik.sk



Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

Obec: Bobrovník

Úroveň vytriedenia: 51,27 %

Hmotnosť všetkých komunálnych odpadov: 65,30 t/rok

Zmesový komunálny odpad na skládku 200301 31,82 t/rok

Hmotnosť separovaných odpadov

papier 200101 6,95 t/rok

plasty 200139 5,81 t/rok

sklo 200102 11,11 t/rok

VKM 200103 0,35 t/rok

kovové obaly 200104 0,14 t/rok

batérie a akumulátory 2001133 0,88 t/rok

meď, bronz, mosadz 20014001 0,08 t/rok

hliník 20014002 0,017 t/rok

železo a oceľ 20014005 2,34 t/rok

zmiešané kovy 20014007 0,011 t/rok

kovy 200140 5,8 t/rok

Z 
M ~k'gr. Jana Báži ova

starostka obce Bobrovník
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Mesiac: 12 IČO: 00315125 ŽP 6-01List čislo/počet listov: 3/13

265 I Komunálne a drobné stavebné odpady z obce

Pre účely štatistiky odpadu Je potrebne v stlpcr 3 Kód nakladania s odpadom prednostne uvádzať koncové kódy nakladania s odpadom
. Tabuľka 6 - ko dy R1 - R11
• Tabuľka 7 - kody 01 - D12.

Ked V - zber (z tabuľky 5) je možne použiť len v pnpade. ak obec odovzda odpad do z anadema na zber odpadov, t.j, napr. do zberne/vykupne odpadov.
Kód V nezahŕňa odovzdanie odpadu zberovej spoločnosti.

Šatstvo a textilie vyzbierané v obci sa považuj u za komunálny odpad v pr'pade ich odovzdania za účelom zhodnotenia a zneškodnenia a vykazujú sa v module 265

Údaj o množstve zmesového odpadu pod čistom odpadu 20 03 01 obec rozpiše na množstvo zmesového odpadu pochádzajúceho z domácnosti, čiste 20 03 01 01 a z iných zdrojov 200301 02, ak ma o
tom evrdencru. napr. má zabezpečené váženie odpadov prostredníctvom svojej zberovej spoíočnosu. Ak o tom evrdenctu nemá, uvedie množstvo zmesového odpadu pod číslom odpadu 200301. Zmesový odpad z Iných
zdr010v zahrňa odpad z maloobchodneho predaja, administratívy, vadelavarua. zdravotruckycf služieb, ubytovania a stravovacích služieb atd.

Druh odpadu 20 01 99 Odpady Inak nešpecifikované - 1/ pnpade vyplnenia je potrebne špecrťikovat 1/ kornentan o aký odpad sa Jedna.
Druh odpadu 20 03 99 Komunaine odpady Inak nešpecifikované - v prípade vyplnema je potrebné špecifikovat v komentári o aky odpad sa jedna.

Císlo dru- Kód naklada- Y - kód ne- Množstvo od- IČO prijem- Kód obce pre-
hu, poddru- Poradové čísle

nia s odpadom bezpečné- padu (v tonách cu odpadu
vádzky prí-

hu odpadu ho odpadu na 3 des. m.) jemcu odpadu
Slovensky oficiálny názov 1 2 3 4 5 e- --"7--'--
Zrnesovýkomunálnyodpad 1 200301 001 01 31,820 36380415 510262

----
Papier a lepenka 2 200101 002 R3 6,948 31614531 510262
Sklo 3 200102 003 R5 11,107 31614531 510~
Plasty 4 200139 004 R3 5,813 31614531 510262
Obaly z kovu 5 200104 005 R4 0,141 31614531 510262
Viacvrstvové kombinovanémateriály na báze lepenky -- -
(kompozity na báze lepenky) 6 200103 006 R3 0,354 31614531 510262

Meď, bronz, mosadz 2001~
----

7 007 R4 0,067 36425281 510262
Hliník 8 20014002 008 R4 0,017 36425281 510262
Železo a oceľ 9 20014005 009 R4 0,475 36425281 510262
Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, - 02, - 03 a 10 200133 010 R4 Y46 0,002 36425281 510998netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
Meď, bronz, mosacz 11 20014001 011 R4 0,008 36425281 510998

3



l·-

ŽP 6-01/2022

Cislo dru- Kód naklada- Y - kód ne- Množstvo od- IČO príjem- Kód obce pre-
hu, pod dru- Poradové číslo bezpečné- padu (v tonách vádzky pri-
hu odpadu nia s odpadom ho odpadu na 3 des. m.) cu odpadu jemcu odpadu

Slovenský oficíálny názov 1 2 3 4 5 6 7
r.---

20014005 012 R4 1,860 36425281 510998Zelezo a oceľ 12

Zmiešané kovy 13 20014007 013 R4 0,011 36425281 510998

Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, - 02, - 03 a 14 200133 014 R4 Y46 0,088 50634518 510262
netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

Kovy 15 200140 015 R4 5,800 50634518 510262

Kontrolný súčet KS x x x x x x
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ŽP 6·

I 100435 I
Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osôb

1
Spôsob poplatku zavedený v paušálny poplatok 1 1
obci za zmesový komunálny od-

množstvový poplatok 2 Opad z domácnosti - fyzické oso-
by (áno=1, nie=O) kombinovaný poplatok" 3 O

Paušálny poplatok v Eur na osobu za rok (na 2. des. m.) 4 12,78

Množstvový poplatok v EUR na liter (na 4 des. rn.) 5
Množstvo zmesového komunál- paušálny poplatok 6 31,820
neho odpadu v tonách za rok
podl'a spôsobu poplatku (na 3 množstvový poplatok 7
des.m.)

paušálny poplatok 8 149
Počet obyvatel'ov, ktorí platia

množstvový poplatok 9

Rok zavedenia množstvového poplatku 10
Podl'a objemu zbernej nádoby a

11frekvencie vývozu')
Spôsob zavedeného množstvo- Systém žetónov 12
vého zberu komunálneho odpa- Označenie zberných nádob
du z domácnosti v obci (áno=1, špecifickým čiarovým kódom / 13
nie=O) RFID čipom

Systém zberných vriec so špeci- 14fickým označením obce
Uveďte frekvenciu vývozu zmesového komunálneho odpadu z

15 9domácnosti"
11 napr. nálepky na kontajneroch, ktorých farba indikuje frekvenciu vývozu a veľkost' nádoby, ktorú si môže občan vybrať
21 Uvedie sa kód frekvencie vývozu podľa tabul'ky 8 z prílohy formuláru.
31 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.
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