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IKF Rok Mesiac IČO Názov

1108 21 12 00326844 OBEC BRESTOV

IČO - vyplňa sa identifikačné číslo; ak je IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly.

Vážený respondent,
Štatisticky 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 2021 - 2023 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 a 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 MetaúdajeNzory 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. 2022 na webovej stránke ŠÚ SR www.statistics.sk alebo
v odôvodnenom prípade doručte ŠÚ SR - pracovisku v Nitre, Rázusova 9, 94955 Nitra. 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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I 265 J Komunálne a drobné stavebné odpady z obce

Pre účely štatistiky odpadu je potrebné v stlpci 3 Kód nakladania s odpadom prednostne uvádzať koncové kódy nakladania s odpadom:
• Tabul'ka 6 - kódy R1 - R11
• Tabuľka 7 - kódy D1 - D12.

Kód V - zber (z tabul'ky 5) 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.

Šatstvo a textílie vyzbierané v obci, u ktorých je predpoklad, že sa budú d'alej nosit' (charita), sa nepovažujú za komunálny odpad a nevykazujú sa v module 265.

Druh odpadu 20 01 99 Odpady inak nešpecifikované - v pripade vyplneniaje 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.

Císlo dru- Kód naklada- Y - kód ne- Množstvo od- ičo príjem- Kód obce pre-
Poradové číslo hu, poddru- bezpečné- padu (v tonách vádzky prí-

hu odpadu nia s odpadom ho odpadu na 3 des. m.) cu odpadu jemcu odpadu
Názov odpadu 1 2 3 4 5 6 7 

001 1 001 200101 R3 4,070 37937278 524140 

002 2 002 200101 R3 0,246 50634518 517402 

003 3 003 200102 R5 9,910 37937278 524140 

004 4 004 200103 R3 0,361 . 37937278 524140 

005 5 005 200104 R4 0,464 37937278 524140 

006 6 006 200104 R4 0,004 17074690 524140 

007 7 007 200139 R3 
.

9,679 37937278 524140 

008 8. 008 200301 01 28,130 36211451 521931 

009 9 009 200307 01 7,100 36211451 521931 

010 10 010 200123 R4 Y45 0,500 31688985 525235 

011 11 011 200135 R4 Y31 1,455 31688985 525235 

012 12 012 200136 R4 14,458 31688985 525235 

013 13 013 20014005 R4 1,110 44068565 525146 

014 14 014 20014005 R4 0,358 36489280 518590 

015 15 015 20014005 R4 5,006 17074690 524140 
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Císlo dru-
Kód naklada-

Y - kód ne- Množstvo od-
IČO príjem-

Kód obce pre-
Poradové číslo hu, poddru-

nia s odpadom
bezpečné- padu (v tonách

eu odpadu
vádzky pri-

hu odpadu ho odpadu na 3 des, m.) jemcu odpadu

Názov odpadu 1 2 3 4 5 6 7 I
I

016 16 016 20014001 R4 0,073 17074690 524140
017,- 17 017 20014002 R4 0,016 17074690 524140

018 18 018 200133 R4 Y31 0,076 50634518 517402.
019 19 019 200133 R4 Y31 0,046 36600768 599093

020 20 020 200133 R4 Y31 1,610 46372571 518522

Kontrolný súčet KS x x x x x x
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100435 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 11,00

Množstvový poplatok v EUR na liter (na 4 des. m.) 5
Množstvo zmesového komunál- paušálny poplatok 6 28,130
neho odpadu v tonách za rok
podľa spôsobu poplatku (na 3 množstvový poplatok 7
des.m.)

paušálny poplatok 8 446
Počet obyvateľov, ktorí platia

množstvový poplatok 9
Rok zavedenia množstvového poplatku 10

Podľa 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 9
domácnosti"
l) napr. nálepky na kontajneroch, ktorých farba indikuje frekvenciu vývozu a vel'kosť nádoby, ktorú si môže občan vybrať
2) Uvedie sa kód frekvencie vývozu podl'a tabul'ky 8 z prílohy formuláru.
3) 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 tíež sa vyznačí spôsob množstvového zberu komunálneho odpadu v riadkoch 11-14.
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