
 

 

 

Príloha č. 1 - cenník 

Názov služby 
Katalógové číslo 

odpadu 
Názov odpadu MJ Cena v € za MJ DPH Cena v € spolu 

zber a preprava vrátane zneškodnenia 

odpadu zo 110 L – 120 L  nádob 
200 301 Zmesový komunálny odpad ks 1,73* 0,35 2,08 

zber a preprava vrátane zneškodnenia       

odpadu z 240 L  nádob 
200 301 Zmesový komunálny odpad ks 3,47* 0,69 4,16 

zber a preprava vrátane zneškodnenia 

odpadu z 1100 L kontajnera 
200 301 Zmesový komunálny odpad ks 11,96* 2,39 14,35 

Vývoz veľkoobjemových á 7m3 kontajnerov - - 1 vývoz 83,69 16,74 100,43 

Zákonný poplatok    a) 200 301 Zmesový komunálny odpad t 18,00 - 18,00 

Zákonný poplatok    a) 19 08 01 Zhrabky z hrablíc t 7,00 - 7,00 

   *Uvedené ceny obsahujú aj náklady na zneškodnenie odpadu, pri frekvencii zberu odpadu 1 x 14 dní a paušálnom poplatku za komunálne odpady v obci.   

   Ceny za zneškodnenie odpadov z veľkoobjemových kontajnerov 

Druh odpadu 
Katalógové číslo 

odpadu 

cena v € za 1 t odpadu 

cena bez DPH DPH 20% poplatok a) cena spolu 

Zmesový komunálny odpad 200 301 38,87 7,77 18,00 64,64 

Objemný odpad 200 307 38,87 7,77 18,00 64,64 

Drobný stavebný odpad b) 200 308 20,23 4,05 8,00 32,28 

Biologicky  rozložiteľný odpad c) 200 201 38,25 7,65 0,00 45,90 

Biologicky nerozložiteľný odpad 200 203 38,87 7,77 19,00 65,64 
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Poznámky: 

a) Zákonný poplatok za uloženie odpadu v zmysle Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov 
a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov za uloženie odpadov. Ceny za zneškodnenie odpadov skládkovaním neobsahujú náklady na úpravu 
odpadu pred skládkovaním v zmysle novely č. 460 zákona 79/2015 Z.z.. 

b) Stavebný odpad bez prímesí: drevo, plasty, papier, sklo, kovy, bez veľkých kusov betónov, výstuží, trámov, pričom najväčší rozmer zrna nesmie presiahnuť 
30 cm vrátane. 

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

d) Uvedené ceny neobsahujú náklady na úpravu odpadu pred skládkovaním v zmysle novely č. 460 zákona 79/2015 Z.z.. 

 

 

 

Vo Zvolene, dňa .............................                                                                                                                                  V Ostrej Lúke, dňa................ 

 

 

 

 

.................................................................                                                                                                                                  .......................................................... 

v zastúpení: Jozef Pivka, riaditeľ prevádzky                                                                                                                             Mgr. Juraj Jelok, starosta obce 

podľa plnej moci č. 06/MP/22, zo dňa 10.3.2022 


