
Čitateľ vzorca "m zložka 1 až m zložka n"

Zložka Kód odpadu Názov odpadu Hmotnosť odpadu (kg)

m zložka 1 200139 plasty 8251

m zložka 2 200101 papier a lepenka 5609

m zložka 3 200102 sklo 4889

m zložka 4 200108 biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 608

m zložka 5 200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 210

m zložka 6 200125 jedlé oleje a tuky 192

m zložka 7
200135

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

435

m zložka 8 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako sú uvedené v 200121, 200123 a 200135 3138

m zložka 9 200138 drevo iné ako uvedené 200137 53200

m zložka 10 200201 biologický rozložiteľný odpad 30800

m zložka 11 200140 kovy 91

SPOLU m zložka 1 až m zložka n 107423

Kód odpadu Hmotnosť odpadu (kg)

200301 64780

200139 8251

200101 5609

200102 4889

200108 608

200123 210

200125 192

200135 435

200136 3138

200138 53200

200201 30800

200140 91

SPOLU mKO 172203

Úroveň vytriedenia odpadov (ÚVKO) 107423 / 172203 x 100%

ÚVKO 2018 62,38%

         Viktor Kalán, starosta obce

Odtlačok pečiatky a podpis

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 predpisov

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

jedlé oleje a tuky

Obec Sirník

              VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Menovateľ "mKO"

biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

zmesový komunálny odpad

plasty

papier a lepenka

sklo

kovy

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

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako sú uvedené v 200121, 200123 a 200135

drevo iné ako uvedené 200137

biologický rozložiteľný odpad


