
Čitateľ vzorca "m zložka 1 až m zložka n"
Zložka Kód odpadu Názov odpadu Hmotnosť odpadu (kg)

m zložka 1 200139 plasty 17611
m zložka 2 200101 papier a lepenka 19093
m zložka 3 200102 sklo 13278
m zložka 4 200103 Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na váze lepenky) 513
m zložka 5 200104 Obaly z kovu 1746
m zložka 6 200108 biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 0
m zložka 7 200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 30
m zložka 8 200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 199
m zložka 9 200125 jedlé oleje a tuky 58

m zložka 10 200133 batérie a akumulátory 0
m zložka 11 200134 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133 0

m zložka 12
200135

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako sú uvedené v 200121 a 200123 obsahujúce nebezpečné časti
730

m zložka 13 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako sú uvedené v 200121, 200123 a 200135 8895
m zložka 14 200138 drevo iné ako uvedené 200137 0
m zložka 15 200201 biologický rozložiteľný odpad 42320

SPOLU m zložka 1 až m zložka n 104473

Kód odpadu Hmotnosť odpadu (kg)
200301 73220
200307 5310
200308 1000
200203 3340
200105 80
200127 30
200139 17611
200101 19093
200102 13278
200103 513
200104 1746
200108 0
200121 30
200123 199
200125 58
200133 0
200134 0
200135 730
200136 8895
200138 0
200201 42320

SPOLU mKO 187453

Úroveň vytriedenia odpadov (ÚVKO) 104473 / 187453 x 100%
ÚVKO 2020 55,73%

_____________________________
Odtlačok pečiatky a podpis

objemný odpad

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice
plasty

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako sú uvedené v 200121, 200123 a 200135
drevo iné ako uvedené 200137
biologický rozložiteľný odpad

iné biologicky nerozložiteľné odpady
obaly obs. zvyšky NL alebo kont.NL vrátane prázdnych tlakových nádob

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 Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

ÚVKO=((m zložka1 + m zložka2 + zložkan) /mKO)*100%

Obec Zemplínske Hradište

              VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako sú uvedené v 200121 a 200123 obsahujúce nebezpečné časti

Menovateľ "mKO"
zmesový komunálny odpad

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na váze lepenky)
Obaly z kovu

drobný stavebný odpad

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

jedlé oleje a tuky
batérie a akumulátory

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133

papier a lepenka
sklo

biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
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