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Príloha č. 1 
ku zmluve/objednávke vývozu odpadu č. 15 017 / 21 

 

CENY ZA VÝVOZ ODPADOV VOZIDLAMI S VEĽKOOBJEMOVÝMI KONTAJNERMI A ZA 
ZNEŠKODNENIE / ZHODNOTENIE ODPADOV NA SKLÁDKE ODPADOV  

ZVOLENSKÁ SLATINA 
 

 
 

      a)  Ceny za vývoz odpadu – Ramenový nakladač do 7 ton – kontajner 5 m3, 7 m3, 10 m3  
                                                  – Hákový nakladač do 4/6 ton – kontajner 5 m3,10 m3,16 m3, hydraulická ruka 

 

      b)   Ceny za vývoz odpadu – Hákový nakladač do 10 ton – kontajner 9 m3, 15 m3, 20 m3, 30 m3, 35 m3  

 

      c)    Ceny za zneškodnenie odpadov skládkovaním a zhodnotenie odpadov kompostovaním  
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Názov položky / druh odpadu 

Zákl. cena 
bez DPH 

DPH 
20% 

Poplatok a) 
Celk. cena s 
DPH a popl. 

cena v € za 1 t odpadu 

Priemyselné odpady i) 

1 b) 

1.1 Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) 20,50 4,10 7,00 31,60 

1.2 
Stavebný odpad frakcia do 30 cm, okrem zmiešaných 
stavebných odpadov zo stavieb a demolácii (17 09 04) c) 

20,50 4,10 7,00 31,60 

1.3 
Stavebný odpad frakcia nad 30 cm, okrem zmiešaných 
stavebných odpadov zo stavieb a demolácii (17 09 04) c) 

34,29 6,86 7,00 48,15 

1.4 Inertný odpad d) 20,50 4,10 7,00 31,60 

1.5 
Priemyselný odpad nezahrnutý v položkách 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4  a zmiešané stavebné odpady zo stavieb a 
demolácii (17 09 04) c) 

70,52 14,10 
7,00 91,62 

30,00 e) 114,62 

1.6 

Priemyselný odpad a zmiešané stavebné odpady zo 
stavieb a demolácii (17 09 04) c), ktorých objemová 
hmotnosť je menšia ako 150 kg/m3 (ľahký, nízko 
zhutniteľný odpad alebo úletový odpad) 

123,00 24,60 

7,00 154,60 

30,00 e) 177,60 

Služba Základná cena  
v € 

DPH v % DPH v € Celková cena 
v € 

1 km jazdy 1,72 20 0,34 2,06 

1 km jazdy vozidla s prívesom 2,18 20 0,44 2,62 

každých začatých 15 min. jednej manipulácie 
s kontajnerom 

6,78 20 1,36 8,14 

1 deň prenájmu kontajnera do 8 m3 1,50 20 0,30 1,80 

1 deň prenájmu kontajnera 16 m3 2,71 20 0,54 3,25 

každých začatých 15 min. nakládky 
s hydraulickou rukou 

16,10 20 3,22 19,32 

Služba Základná cena  
v € 

DPH v % DPH v € Celková cena 
v € 

1 km jazdy 1,85 20 0,37 2,22 

1 km jazdy vozidla s prívesom 2,34 20 0,47 2,81 

každých začatých 15 min. jednej manipulácie 
s kontajnerom 

6,78 20 1,36 8,14 

1 deň prenájmu kontajnera do 20 m3 2,97 20 0,59 3,56 
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Názov položky / druh odpadu 

Zákl. cena 
bez DPH 

DPH 
20% 

Poplatok a) 
Celk. cena s 
DPH a popl. 

cena v € za 1 t odpadu 

Komunálne odpady 

2 f) 2.1 
Zmesový komunálny odpad (20 03 01) a objemný odpad 
(20 03 07) 

40,72 8,14 8,00-26,00 h) 56,86 - 74,86 

3 g) 

3.1 Drobný stavebný odpad (20 03 08) 40,72 8,14 7,00 55,86 

3.2 Zemina a kamenivo (20 02 02) 40,72 8,14 5,00 53,86 

3.3 
Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 
2.1, 3.1 a 3.2 

40,72 8,14 18,00 66,86 

4 4.1 Biologicky rozložiteľný odpad j) 40,72 8,14 - 48,86 

 

Poznámky:  
    

 

a) Podľa Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie 
odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov 

 

b) Podľa Prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z.z. 

 

c) Stavebný odpad uvedený v Prílohe č. 3 Zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o 
zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 

d) Inertný odpad podľa § 2 ods.2 Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z., o skládkovaní odpadov a uskladnení 
odpadovej ortuti 

 

e) Priemyselný ostatný odpad uvedený v Prílohe č. 4 Zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov 
a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 

f) Podľa Prílohy č. 1 Tabuľka č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z.z. 

 

g) Podľa Prílohy č. 1 Tabuľka č. 2 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z.z. 

 

h) Poplatok platný od 29.02.2020. 

    

 

i) Podľa Zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení  
zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov § 2 ods. b) 

 

j) Odpad zhodnocovaný činnosťou R3 - recyklácia, alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa 
nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) 

 
V prípade zmeny príslušných zákonov a predpisov prevádzkovateľ skládky upraví ceny a poplatky za 
zneškodňovanie odpadov. 

 
 

Vo Zvolene, dňa 30.01.2020 V ................................,dňa.................... 
 
 
 
 
 
 

.......................................................     ........ ............................................. 
Jozef Pivka, riaditeľ prevádzky                                             Ing. Jozef Tuček   
podľa plnej moci č. 03/MP/19 zo dňa 21.03.2019                                           starosta obce 
 


