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OBEC STEBNIK

IČO - vypĺňa sa identifikačné číslo; ak je IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly.
Vážený respondent,
Štatistický úrad SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o stave a vývoji ekonomiky a spoločnosti
Slovenskej republiky a pre medzinárodné porovnávania. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických
zisťovaní schváleného na roky 2018 – 2020 vydaného v Zbierke zákonov SR. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický
formulár Vám vyplýva z § 18 zákona 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Ak ste v sledovanom
období nevykonávali žiadnu činnosť alebo nevykonávali činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania,
predložte výkaz vyplnený dostupnými údajmi.
Spravodajská jednotka od 1. 1. 2016 poskytuje úradu údaje vyplnením a odoslaním elektronického formulára
v súlade s § 18, ods. 5 zákona. Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom
a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo spravodajská jednotka, ktorá
má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo signálu, môže spravodajskú povinnosť splniť aj odovzdaním vyplneného
formulára v listinnej podobe. Vzor štatistického formulára určený na stiahnutie a následné vytlačenie a vyplnenie v listinnej
podobe je zverejnený na webovej stránke ŠÚ SR v menu Metaúdaje/Vzory štatistických formulárov.
Vami uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu
dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných
údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Vyplnený štatistický formulár elektronicky podajte do 28. 2. 2019 na webovej stránke ŠÚ SR www.statistics.sk alebo
v odôvodnenom prípade doručte ŠÚ SR - pracovisku v Nitre, Rázusova 9, 949 55 Nitra 1.
Ďakujeme Vám za včasné poskytnutie údajov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vzory štatistických formulárov a príslušné pracoviská ŠÚ SR podľa štatistických
oblastí, definície pojmov, klasifikácie a číselníky nájdete na www.statistics.sk
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A.Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

100387

Kontaktná osoba na pracovisku ŠÚ SR pre metodickú pomoc

1
Pracovisko ŠÚ SR (názov mesta)

1

Nitra

Meno a priezvisko

2

Branislav Varga

Telefónne číslo

3

037/7752221

E-mail

4

Branislav.Varga@statistics.sk

100307

Kontaktné údaje osoby vypĺňajúcej štatistický formulár

1
Meno a priezvisko

1

Slavomír Mlynár

Telefónne číslo vrátane smerového čísla

2

00421911583550

E-mail

3

starosta@stebnik.sk

2

Čas vypĺňania formulára

1
Čas potrebný na vedenie štatistickej
hodiny
evidencie, na vyhľadanie požadovanej
informácie z podkladov účtovnej evidencie alebo štatistickej evidencie, na
konzultácie s internými alebo externý- minúty
mi odborníkmi pri vypĺňaní formulára
a na samotné vyplnenie formulára.

1

1

2

0

Pod štatistickou evidenciou sa rozumie evidencia údajov požadovaných príslušným štatistickým zisťovaním.
Modul sa vypĺňa raz za rok. V mesačných zisťovaniach sa vypĺňa za mesiac september, v štvrťročných za 3. štvrťrok, v polročných za 2. polrok a
v ročných a vo viacročných, resp. jednorazových sa modul vypĺňa k termínu plnenia spravodajskej povinnosti.

2

Mesiac: 12

265

IČO: 00322601

List číslo/počet listov: 3/9
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Komunálne a drobné stavebné odpady z obce

Pre účely štatistiky odpadu je potrebné v stĺpci 3 Kód nakladania s odpadom prednostne uvádzať koncové kódy nakladania s odpadom:
• Tabuľka 6 - kódy R1 - R11
• Tabuľka 7 - kódy D1 - D12.
Z Tabuľky 5 Kód V – zber je možné použiť len v prípade, ak obec odovzdá odpad do zariadenia na zber odpadov, t.j. napr. do zberne/výkupne odpadov.
Kód V nezahŕňa odovzdanie odpadu zberovej spoločnosti.
Druh odpadu 20 01 99 Odpady inak nešpecifikované – v prípade vyplnenia je potrebné špecifikovať v komentári o aký odpad sa jedná.
Druh odpadu 20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikované – v prípade vyplnenia je potrebné špecifikovať v komentári o aký odpad sa jedná.

1

Číslo druhu, poddruhu odpadu
2

Poradové číslo
Názov odpadu

Kód nakladania s odpadom
3

Y - kód nebezpečného odpadu
4

Množstvo odpadu (v tonách
na 3 des. m.)
5

IČO príjemcu odpadu
6

001

1

001

200301

D1

20,370

36211451

002

2

002

200307

D1

4,280

36211451

003

3

003

200139

R3

1,890

36211451

004

4

004

200127

D1

0,070

36211451

005

5

005

200136

R4

0,230

36211451

006

6

006

200101

R3

0,980

36211451

007

7

007

200104

R4

0,060

36211451

008

8

008

200121

Y29

0,000

36211451

009

9

009

200126

R9

Y12

0,040

36211451

010

10

010

200103

R3

0,000

36211451

011

11

011

200102

R5

3,860

36211451

012

12

012

200125

R9

0,080

36211451

Kontrolný súčet

KS

x

x

x

Y12

x

x

3

ŽP 6-01/2018

528

Ochrana životného prostredia - finančné ukazovatele za obec
(v EUR)

Ochrana ži- ochrana pôvotného pro- dy, povrchostredia spolu vých a podzemných vôd
1
2
Obstaranie dlhodobého majetku na ochranu ŽP spolu
z toho špecializované subjekty neregistrované ako samostatné právne jednotky
prídavné zariadenia
z toho (z r. 1)
integrované zariadenia
obstaranie dlhodobého
hmotného majetku
v tom (z r. 1)
obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
zdrojov obce
dotácií a prevodov získaných zo štátneho rozpočtu
v tom (z r. 1) obstaranie
príjmov od domácností
hradené z

v tom (z r. 12)

nakladanie
s odpadmi

narábanie
s odpadovými vodami

znižovanie hluku
a vibrácií

biodiverzita a ochrana krajiny

iná

3

4

5

6

7

8

2
3
4
5
6
7
8
9
10

iných zdrojov financovania

11

ostatné náklady
náklady hradené iným subjektom

ochrana
ovzdušia

1

príjmov od podnikov
Náklady na ochranu ŽP
z toho špecializované subjekty neregistrované ako samostatné právne jednotky
mzdové náklady

v tom

12
13
14
15
16

3 338

3 338
4

Mesiac: 12
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Ochrana ži- ochrana pôvotného pro- dy, povrchostredia spolu vých a podzemných vôd
1
2
poplatky a platby štátnym
orgánom a organizáciám
platby (z r. 16)
platby súkromným osobám
a organizáciám
Celkové tržby z ochrany ŽP spolu
z toho špecializované subjekty neregistrované ako samostatné právne jednotky
predaj vedľajších alebo odpadových produktov
v tom (z r. 19) tržby za
poskytnuté služby na ochranu ŽP
Kontrolný súčet (r. 1 až 22)

ŽP 6-01
v tom

ochrana
ovzdušia

nakladanie
s odpadmi

narábanie
s odpadovými vodami

znižovanie hluku
a vibrácií

biodiverzita a ochrana krajiny

iná

3

4

5

6

7

8

17

124

124

18

3 214

3 214

2 026

2 026

19
20
21
22
KS

5
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100435

Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti

1
Aký spôsob poplatku za komu- paušálny poplatok
nálny odpad z domácnosti je v množstvový poplatok
obci zavedený? (áno=1, nie=0)
kombinovaný poplatok2)
V prípade paušálneho poplatku uveďte jeho výšku v EUR na osobu za rok (na 2 des. m.)
podľa objemu zbernej nádoby
V prípade množstvového popodľa frekvencie odvozu odpaplatku uveďte, aký spôsob
množstvového zberu komunál- du
neho odpadu z domácnosti je v podľa objemu zberných vriec
obci zavedený (áno=1, nie=0)
podľa hmotnosti odpadu
Uveďte frekvenciu vývozu zmesového komunálneho odpadu z
domácnosti1)

1

1

2

0

3

0

4

7,00

5
6
7
8
9

9

Uvedie sa kód frekvencie vývozu podľa tabuľky 8 z prílohy formuláru.
Ak je v obci zavedený kombinovaný poplatok (paušálny + množstvový), tak sa vyplní výška paušálneho poplatku v riadku 4 a tiež sa vyznačí spôsob
množstvového zberu komunálneho odpadu v riadkoch 5 – 8.
1)
2)

100386

Súhlasíte s poskytnutím údajov o komunálnom odpade z modulu 265 a údajov o spôsobe
zberu a poplatkoch za komunálny odpad z domácnosti z modulu 100435 Ministerstvu
životného prostredia SR pre potreby štátnej správy v odpadovom hospodárstve? (áno=1,
nie=0)
áno

1

nie

0

Zároveň Vás žiadame aj o zaslanie Vášho písomného vyjadrenia poštou na pracovisko ŠÚ SR v Nitre, Rázusova 9, 949 55 Nitra. Tlačivo na
vyplnenie je zverejnené na webovej stránke ŠÚ SR ako príloha štatistického zisťovania ŽP 6-01.
Odkaz na jeho stiahnutie v PDF formáte je nasledovný: http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/metadata/surveys - zadajte kľúčové slovo ŽP 6-01,
kliknite na „Vyhľadať/filtrovať“, otvorte aktuálny formulár ŽP 6-01 a v časti „Prílohy“ nájdete tlačivá na stiahnutie f_zp601 suhlasprimatora, resp. f_zp601
suhlasstarostu.

100388

Ak nesúhlasíte s poskytnutím údajov o komunálnom odpade, uveďte dôvod
neposkytnutia:

6
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Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu
Všetky údaje sa vypĺňajú v celých kladných číslach, ak nie je stanovené pre príslušný modul inak. Ak sa vyskytne anomália
oproti predchádzajúcemu obdobiu, je to potrebné vysvetliť v priloženom komentári. Kontrolný súčet (riadok KS) vypĺňa
spravodajská jednotka len v prípade, ak podáva formulár v listinnej podobe.

A.Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
A.265
Obec je povinná započítať do výkazu aj hmotnosť odpadu, ktorá bola obci oznámená podľa § 10 vyhlášky č. 366/2015 Z.z.
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, t.j. množstvo odpadu, ktoré obci nahlásila výkupňa alebo zberňa odpadu,
ktorá má prevádzku v katastrálnom území príslušnej obce. (Pozn.: Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka
do 31. januára nasledujúceho roka obci, na ktorej území sa zber alebo výkup odpadu uskutočňuje).
S.2 - Uvedie sa šesťmiestne číslo druhu odpadu alebo osemmiestne číslo poddruhu odpadu skupiny 20 (Komunálne
odpady) podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
Poddruhy odpadov sa týkajú výlučne odpadov zo železných a neželezných kovov (20 01 40 01 – 20 01 40 07).
Prednostne sa uvádzajú údaje o poddruhoch odpadov a to za každý poddruh odpadu samostatne. V takomto prípade sa
neuvádza množstvo odpadu pod 20 01 40 Kovy. Ak nie je možné vyzbierané/vykúpené odpady zo železných a neželezných
kovov uviesť ako poddruhy odpadov samostatne, uvedie sa len celkové množstvo vyzbieraných odpadov zo železných a
neželezných kovov pod 20 01 40 Kovy.
Od roku 2018 boli do Katalógu odpadov zaradené ako samostatné druhy odpadov:
• 20 01 04 Obaly z kovu,
• 20 01 05 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych
tlakových nádob.
Ostatné obaly vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálnych odpadov (podskupina 15 01 v rámci
Katalógu odpadov) sa zaraďujú do podskupiny komunálneho odpadu 20 01 „Zložky komunálnych odpadov z triedeného
zberu okrem 15 01“ podľa materiálu, z ktorého je obal vyrobený, napríklad:
• 15 01 02 Obaly z plastov sa zaradia pod 20 01 39 „Plasty“
• 15 01 07 Obaly zo skla sa zaradia pod 20 01 02 „Sklo“
Pre drobné stavebné odpady , ktoré vznikli na území obce pri stavebných úpravách v domácnostiach, sa uvedie
šesťmiestne číslo 20 03 08.
Šatstvo a textílie vyzbierané v obci, u ktorých je predpoklad, že sa budú ďalej nosiť (charita) sa nepovažujú za
komunálny odpad a nevykazujú sa v module 265.
S.3 - Uvedie sa kód jednotlivých spôsobov nakladania s odpadmi podľa tabuliek 5 - iné nakladanie s odpadom, tab.6 –
zhodnocovanie odpadov a tab.7 - zneškodňovanie odpadov uvedených v prílohe formuláru.
S.4 - Pri nebezpečných odpadoch sa uvedie Y - kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. V prípade viacerých možností sa z tabuľky
2 priradí kód len tej zložky, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.
S.5 - Uvedie sa množstvo komunálneho odpadu (v tonách na 3 des. miesta) podľa jednotlivých spôsobov nakladania, a
to pre každý spôsob nakladania do samostatného riadku.
S.6 - Uvedie sa IČO prevádzky, ktorá odpad prevzala na základe zmluvy. Obce a mestá uvedú všetky prevádzky,
ktoré zberajú, prepravujú, zhodnocujú alebo zneškodňujú komunálny odpad – skládky odpadov, spaľovne odpadov, firmy
zaoberajúce sa zberom, spracovaním alebo recykláciou komunálneho odpadu a pod. Príjemca odpadu musí mať v
predmete činnosti podnikanie v oblasti nakladania s odpadom.
Ak ide o zahraničného príjemcu odpadu uvedie sa kód 99999999.
A.528
Všetky ukazovatele v module 528 sa v stĺ. 2 až 8 vykazujú v členení podľa oblastí ochrany životného prostredia (ďalej len
ŽP). Aktivity a opatrenia v súvislosti s ochranou ŽP sú do jednotlivých oblastí rozčlenené podľa medzinárodnej klasifikácie
aktivít ochrany ŽP CEPA 2000.
Náklady a poplatky obce vznikajúce pri nakladaní s komunálnym odpadom sú súčasťou stĺpca č. 4 (narábanie s odpadmi).
Ak uvedené činnosti vykonáva obec, budú tieto náklady uvedené v riadku 14 a 15, ak sú zabezpečované dodávateľsky
t. j. prostredníctvom iného subjektu, budú uvedené v riadku 16. Je možný aj prípad, že niektoré činnosti vykonáva obec
a ostatné iný subjekt, potom náklady budú uvedené v riadku 14 a 15 a aj v riadku 16.

7

ŽP 6-01/2018
Ak nakladanie s odpadmi vykonáva pre obec dodávateľsky iný subjekt (r. 16) je potrebné uviesť, či boli tieto platby uhradené
verejným organizáciám (r. 17 - štátne organizácie vrátane príspevkových organizácií vo vlastníctve obcí, miest, územných
celkov) alebo súkromným osobám a organizáciám (r. 18).
R.1 - Ide o výdavky obce vynaložené v sledovanom období na obstaranie dlhodobého majetku, slúžiaceho na ochranu
životného prostredia (ŽP), t. j. na prevenciu, zníženie, odstránenie znečistenia, formou kúpy alebo obstaraním vo vlastnej
réžií, z vlastných alebo štátnych zdrojov (účelové dotácie a nízkoúrovňové úvery) ako aj zo zahraničia (prostredníctvom
špecializovaných fondov) či z iných zdrojov. Uvedie sa hodnota obstarania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
v sledovanom období vo všetkých formách obstarania, slúžiaceho na ochranu ŽP - t. j. na ochranu ovzdušia, vôd, pôdy
a ostatných zložiek ŽP.
R.2, R.13, R.20 - Uvedú sa subjekty zaoberajúce sa činnosťou, ktorú zahŕňa SK NACE pod divíziami 38 - Zber, spracúvanie
a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov a 37 - čistenie a odvod odpadových vôd a nie sú samostatnými právnymi
subjektmi (napr. podnik miestneho hospodárstva patriaci pod miestny úrad).
R.3 - Uvedú sa koncové zariadenia, ktorých poznávacím znakom je, že sa nemusia bezprostredne zúčastňovať výrobného
procesu, nemusia teda tvoriť integrálnu časť výrobných zariadení. Obvykle sú zaradené na to miesto výrobného procesu,
na ktorom sú znečisťujúce látky do ŽP vypúšťané (napr. podnikové čistiarne odpadových vôd, odlučovače a pod.). Pridávajú
sa k jestvujúcim výrobným zariadeniam za účelom zníženia, alebo odstránenia škodlivých vplyvov vznikajúcich prevádzkou
týchto zariadení, čím sa zabraňuje nekontrolovanému vypúšťaniu znečistenia do okolitého ŽP.
R.4 - Uvedú sa zariadenia slúžiace na ochranu ŽP, pričom ide o nové alebo modifikované zariadenia, ktoré sú projektované
tak, aby ochrana ŽP bola integrálnou časťou výrobného procesu. Ak sa jedná o samostatné zariadenia, do zisťovania
sa zahŕňa celková hodnota investície (obstarávacia cena). Ak investícia bola obstaraná s primárnym cieľom znížiť
nepriaznivé vplyvy činnosti na ŽP, okrem toho však plní aj ďalšie funkcie (napr. obstaranie novej výrobnej linky z dôvodu,
že stará nevyhovovala environmentálnym požiadavkám), v tom prípade je zariadenie na ochranu ŽP úplne integrované
do výrobného zariadenia a nedá sa samostatne vyčísliť cena komponentov, ktoré znižujú nepriaznivý vplyv na ŽP. Do
zisťovania sa teda zahŕňa len tá časť obstarávacej ceny investície, ktorá je spojená s ochranou životného prostredia. Výška
tejto čiastky sa vypočíta ako rozdiel medzi cenou realizovanej investície a najlacnejšou dostupnou investíciou s podobnými
funkciami a vlastnosťami (okrem vlastností týkajúcich sa ochrany ŽP).
R.7 - Uvedie sa obstaranie hradené zo zdrojov obce (zo zisku, odpisov a ďalších príjmov získaných vlastnými aktivitami
obce).
R.12 - Uvedú sa bežné neinvestičné náklady vynaložené na aktivity súvisiace s ochranou ŽP, ktoré vykonala obec vo
vlastnej réžii ako i náklady, ktoré uhradila iným subjektom za poskytnuté environmentálne služby. Nepatria sem pokuty,
penále a kompenzácie súvisiace s dopadmi podnikových činností na ŽP, odpisy z dlhodobého hmotného majetku, splátky
finančného leasingu, úroky z úverov a poplatky na ochranu ŽP. Bežné náklady na ochranu ŽP zahŕňajú mzdové náklady,
ostatné vnútorné náklady a náklady hradené iným subjektom.
R.14 - Uvedú sa mzdy, náhrady miezd a príplatky zamestnancov podieľajúcich sa na ochrane ŽP a zamestnancov
zabezpečujúcich prevádzku, údržbu a obsluhu zariadení alebo sa na týchto činnostiach zúčastňujúcich (patria sem aj
výdavky na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie). Nezahŕňajú odmeny osobám pracujúcim na dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru.
R.15 - Uvedú sa ostatné náklady spojené s ochranou ŽP - náklady na materiál a energiu (neinvestičné nákupy
materiálu, surovín a energie vrátane plynu, vody a elektriny na prevádzku zariadení na ochranu ŽP) údržbu a opravy
(jedná sa o bežnú opravu a údržbu dlhodobého hmotného majetku, údržbu podnikovej čistiarne vôd, údržbu zariadení na
odstraňovanie odpadov), služby, náklady za odvoz a zneškodnenie odpadu realizovaného priamo obcou, administratívne
náklady (kancelárske potreby, poštovné, nájomné a pod. len ak súvisí s činnosťou na ochranu ŽP), náklady na vzdelanie,
výchovu, šírenie informovanosti spojené s ochranou ŽP, ako aj náklady na vývoj a výskum spojený s týmto účelom.
R.16 - Uvedú sa náklady, ktoré obec uhrádza iným subjektom v spojitosti s ochranou ŽP. Jedná sa predovšetkým o nákup
služieb na ochranu ŽP (stočné, poplatky za odvoz odpadov, poplatky prevádzkovateľom skládok za uskladnenie odpadov,
školenia, výskum a vývoj vykonávaný externými organizáciami a pod.). Do týchto nákladov sa nezahŕňajú pokuty a penále
uložené obci v súvislosti s nakladaním s komunálnym odpadom a splátky finančného leasingu.
R.19 - Uvedú sa tržby, ktoré obec získa z predaja vedľajších alebo odpadových produktov, ktoré môžu byť z hľadiska inej
organizácie použité ako vstupná surovina. Ďalej sú to tržby od podnikov, domácností (r. 22) a súkromných špecializovaných
prevádzkovateľov registrovaných ako samostatné právne jednotky za služby poskytnuté obcou v súvislosti s ochranou ŽP.
R.21 - Sú súhrnom tržieb obce z predaja vedľajších produktov a úspory vnútorných nákladov s tým súvisiacich. Napr.
tržby z predaja vytriedených druhotných surovín, predaja tepla vzniknutého spaľovaním odpadov, z predaja odpadov na
ďalšie spracovanie, a pod.
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R.22 - Jedná sa o tržby obce z predaja služieb poskytovaných dodávateľsky za účelom ochrany životného prostredia (napr.
tržby z odvozu a odstraňovania odpadov, z likvidácie odpadových vôd v ČOV patriacej poskytovateľovi služby, z vyvážania
septikov, z vykonávania environmentálnych auditov a inšpekcií, a pod.).
S.1 - Obec v stĺ. 1 uvedie všetky vynaložené náklady na ochranu ŽP (investičné v r. 1 až 11; neinvestičné v r. 12 až 18)
a príjmy súvisiace s ochranou ŽP (v r. 19 až 22). V stĺpcoch 2 až 8 obec rozpíše tieto položky v nadväznosti na príslušnú
oblasť ochrany ŽP.
S.2 - Uvedú sa aktivity a opatrenia zamerané na prevenciu vsakovania znečisťujúcich látok, čistenie pôdy a vôd, ochranu
pôdy pred eróziou a zasoľovaním, monitoring a kontrolu znečistenia pôdy a podzemných vôd.
S.3 - Uvedú sa aktivity a opatrenia zamerané na znižovanie, prevenciu a kontrolu emisií, škodlivín v ovzduší (imisií),
emisií skleníkových plynov, výfukových plynov a znečisteného vzduchu z klimatizačných a ventilačných systémov.
S.4 - Uvedú sa aktivity a opatrenia zamerané na prevenciu tvorby odpadov (vr. komunálneho odpadu a odpadu
z ekonomickej činnosti jednotky) a znižovania ich závažných vplyvov na ŽP (t.j. zber a úprava odpadov, monitoring,
regulačné opatrenia, recyklácia, kompostovanie, čistenie ulíc a zber odpadu z ulíc).
S.5 - Uvedú sa aktivity a opatrenia na prevenciu a znižovanie znečistenia spôsobovaného vypúšťaním odpadových vôd
do povrchových vôd (zber a úprava odpadových vôd, likvidácia odpadových vôd v ČOV, monitoring, regulačné opatrenia,
odpady zo septikov a žúmp, úprava chladiacej vody pred vypustením do ŽP).
S.6 - Uvedú sa aktivity a opatrenia zamerané na kontrolu znižovania hluku a vibrácií z dopravy a priemyslu, vr. susedského
hluku, či odhlučňovania miest často navštevovaných verejnosťou napr. kúpaliská (okrem ochrany pracovísk).
S.7 - Uvedú sa aktivity a opatrenia na ochranu a obnovu rastlinných a živočíšnych druhov, ekosystémov a stanovísk,
prírodných krajinných typov revitalizáciu hydrologickej siete a pod.
S.8 - Pre účely tohto výkazu sa do oblasti "iné" uvádzajú náklady vynaložené na ochranu pred žiarením (aktivity
a opatrenia na zníženie alebo odstránenie negatívnych dôsledkov žiarenia z rôznych zdrojov, zahŕňajú sa náklady na
manipuláciu, dopravu a spracovanie vysokorádioaktívnych odpadov), na výskum a vývoj (výdavky na vedeckovýskumné
a vývojové aktivity orientované na ochranu ŽP, i keď sa týkajú ktorejkoľvek inej špecifickej oblasti ochrany ŽP a je možné
ich odčleniť z celkových výdavkov tejto oblasti) a ostatné (ostatné výdavky na aktivity a opatrenia ochrany ŽP, pokiaľ nie
je možné ich rozčleniť a priradiť k príslušnej oblasti ochrany ŽP).
A.100435
R.1-3 - Vyberie sa spôsob poplatku za komunálny odpad z domácnosti, ktorý je v obci zavedený. Uvedie sa len jeden
spôsob poplatku za komunálny odpad z domácnosti.
Ak je v obci zavedený kombinovaný poplatok (paušálny + množstvový), tak sa vyplní výška paušálneho poplatku
v riadku 4 a tiež sa vyznačí spôsob množstvového zberu komunálneho odpadu z domácnosti v riadkoch 5 – 8.
R.4 - Uvedie sa výška paušálneho poplatku v eur/osoba/rok. Riadok sa vypĺňa v prípade, ak obec uviedla možnosť áno
v riadku 1 alebo v riadku 3.
R.5-8 - Vyberie sa spôsob množstvového zberu, ktorý je v obci zavedený. Je možné uviesť jeden alebo viac spôsobov
množstvového zberu komunálneho odpadu z domácnosti v obci.
Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu ) vo výške,
ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas; tým nie je dotknuté
ustanovenie § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Množstvový zber
sa určuje podľa objemu zbernej nádoby (napr. 110 l, 120 l alebo 240 l nádoby a kontajnery), frekvencie odvozu odpadu,
veľkosti zberných vriec (v litroch) alebo podľa hmotnosti odpadu. V niektorých obciach môže byť zavedených aj viac typov
množstvového zberu.
R.9 - Vyberie sa frekvencia vývozu zmesového komunálneho odpadu, ktorá je v obci dohodnutá. Uvedie sa kód frekvencie
vývozu podľa tabuľky 8 - frekvencia vývozu zmesového komunálneho odpadu z domácnosti v prílohe formuláru.
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