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IČO - vyplňa 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 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 odoslanim 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.statistlcs.sk alebo 
v odôvodnenom prípade doručte šú SR - pracovisku v Nitre, Rázusova 9, 949 55 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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A.Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

1.00387 
Kontaktná osoba na pracovisku šú SR pre metodickú pomoc 

Pracovisko šú SR (názov mesta) 1 

Meno a priezvisko 2 

Telefónne číslo 3 

E-mail 4 

100307 
Kontaktné údaje osoby vypf ňajúcej štatistický formulár 

Meno a priezvisko 

Telefónne číslo vrátane smerového čísla 

E-mail

2 
Čas vyplňania formulára 

Cas potrebný na vedenie štatistickej hodiny 
evidencie, na vyhľadanie požadovanej 
informácie z podkladov účtovnej evi-
dencle alebo štatistickej evidencie, na 

minúty konzultácie s Internými alebo externý-
ml odborníkmi pri vyplňaní formulára 
a na samotné vyplnenie formulára. 

1 

2 

3 

1 

Nitra 

037/7752225 

1 

032/74 02 414 

1 

1 

2 30 

LP 6-01/2021 

Pod itatlstlckou evidenciou sa rozumie evidencia údajov požadovaných príslušným štatlsUckým zlsťovanlm. 
Modul sa vypi/la raz za rok. V mesačných zisťovaniach sa vypi/la za mesiac september, v štvrťročných za 3. štvrťrok, v polročných za 2. polrok a 
v ročných a vo viacročných, resp. jednorazových sa modul vypi/la k termlnu plnenia spravodajskej povinnosti. 
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