
cENNĺK sPoLoČNosTl PoHRoNlE, a.s.

Ceny za zneškodnenie odpadov skládkovanĺm a zhodnocovanie odpadov kompostovaním na Skládke
odpadov Zvolenská Slatina

(platné o(j 1.1.2o2o)

PoznámĘ:
a) Podl'a Nariadenia Vlády sR č,. 33012018 z'z., ktorým sa ustanovuje ýška sadzieb poplatkov za ulożenie odpadov a podrobnosti súvisiace

s prerozdelbvanĺm príjmov z poplatkov za uloŽenie odpadoV
b) PodI'a Prílohy č. 2 k nariadeniu Vlády sR ć' 33012018 Z'z.
c) Stavebný odpad uvedený v Pĺílohe č. 3 Zákona 32912018 Z.z. o poplatkoch za uloŽenie odpadov a o zmene a dopĺnení zákona č.

587l2oo4 Z.z- o Enviromentáĺnom fonde a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov
d) lnertný odpad podl'a $ 2 ods.2 Vyhlášky MŹP sR c.38212018 o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

e) Priemyselný ostatný odpad uvedený v Pĺílohe č. 4 Zákona 32gl2o18 Z.z. o poplatkoch za uloŽenie odpadov a o zmene a doplnenĺ
zákona č. 587l2oo4 Z'z. o Enviĺomentálnom fonde a o zmene a doplnení niektoďch zákonov v znení neskoršĺch predpisov

D podl'a Prílohy č. 1 Tabuľka č. 1 k Nariadeniu Vlády sR ć'.33al2o18 Z.z.

9) Podl'a Prĺlohy č. 1 Tabuľka č. 2 k Nariadeniu Vlády SR ć. 33ol2o18 z.z.
h) Poplatok platný od 1.3.2o2o

i) Podl'a Zákona 32912011 Z.z. o pop'atkoch za uloŽenie odpadov a o zmene a doplnelrĺ zákona č,.587l2oo4 Z.z. o Enviromentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektoých zákonov V znenĺ neskorších predpisov s 2 ods' b)

j) odpad zhodnomvaný činnosťou R3 - recýlácia, alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepouŽĺVa;Ú ako rozpúšt'adlá
(Vrátane kompostovania a iných biologiďých lransformačných procesoV)

V prípade zmeny príslušných zákonov a predpisov pľeVádzkovatel'skládky upraví ceny a poplatky 2a zneškodňovanie odpadov' Platnost'
cenníka končí vydaním nového cenníka.
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Názov polożky / druh odpadu

Zákl' cena
bez DPH

DPH 200/. Poplatok ")
ceĺk' cena s
DPH a pool.

cena v€ za 1 t odpadu

Priemyselné ocipadyi)

1b)

tl Výkopová zemine a kam€nivo (17 05 04 ô 17 05 06) 20,50 Ą,1Q 7,00 31,60

LZ
slavebný odpad írakcia do 30 cm okrem zmiešaných slavebných
odpadov zo s1avieb a demolácii í'í 7 09 04) ')

20,50 4,10 7,OO 3'1,60

Lr
Slavebný odpad Írakcia na(j 30 cm. okrem zmiešaných slavebných
odpadov zo slavieb a demolácii (17 09 04) "r

u,29 6,86 7,00 48,1 5

1.4 lnertný odpad d) 20,50 Ą,1o 7,00 31 ,60

1.5
Priemyselný odpad nezahrnutý V polożkách 'l.1 , 1 .2, 1 .3' 1 .4 a zmłešané
stavebné odpady zo stavieb a demolácii (17 09 04) ")

70,52 14,10
7,OO 91,ô2

30,oo u) 114.62

1.6

Priemyseĺný odpad a zmiešané stavebné odpady zo stavieb a demolácii
(17 09 04) "), kton7ch objemová hmotnosťje menšja ako 150 kg/m3. alebo
nízko zhutnitel'ný odpad a Úletový odpad

123,00 24,60
7,00 154,60

30,00 ") 177,60

Komunálne odpady

2n 2.1 Zmesou/ komunálny odpad (20 03 01) a objemný odpad (20 03 07) 40,72 8,14 8,OO - 26,00 h) 56,86 - 74,86

as)

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

3.2 Zemina a kamenĺVo (2o 02 02) 40,72 8,14 5,00 53,86

3.3 lné druhy komunálneho odpadu nezahmuté v poloŽkách 2'1. 3.1 a 3'2 40,72 8,14 18,00 66,86

4 4.1 Biologicky rozloŽitel'ný odpad 
j) 40.72 8,14 48,86

Vo Zvolene, dňa 05.12.2019
'/-l'.;i, łj li
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spoločnosl' Pohronie' a.s. bude poskýovat' mnoŽstvové zl'avy v zmysle platného cenníka . základ pÍe priznanie množstvových zliav bude n]nožstvo

dódaného odpadu v polożkách l' .z aż ą: platného cenníka na Żneškodnenie skládkovaním a zhodnotenie komposlovanĺm 2a obdobie jednotli\ných

kalendárnych śtvrtrokov.

Podmienky na poskytovanie množstvových zliav na zneškodňovanĺe odpadu skládkovanĺm
a zhodnocovanie odpadov kompostovaním na skládke odpadov Spoločnosti Pohľonie, a.s., zvolenská slatina

Množslvové ztavy sa určujú nasledovne:

PóVodca resp. drżiteľ odpadu. ktoný dovezie spolu viac ako 3 5oo lon a menej ako 5 0oo lon dodaného odpadu 2a obdobie kalendárneho šlvrttoku

v połožkách 
'2.1 

až 4.1 pĺalného cenníka, bude mat' zl'avy z cenníkorných cien vo uýške 3.69 € beŻ DPH / 1 odpadu V poloŽkách 2'1 aż Ą-1 .

PÔvodcá resp. drżilel' odpadrj' kloď dovezie spolu viac ako 5 oo0 ton dodaného odpadu 2a obdobie kalendárneho Štvńroku v polożkách 'l.2 až Ą.1

plalného cenníka' bude nlal'zl'avy z cenníkových cien nasledovne:

- 2,82 bezDPH / 1 V položke 1.2

- 10,25 ę bez DPH / t v poloŽkách 1.3. a 1'Ą

- 17.30 € b€u DPH / l v polożkäch 2.1 až Ą'1

Mnożslvová zl'ava nebude uplatnená a Uznanä. ak úhrada Íaktúry bude po splatnosti.

odpadpoloŽiek 1.2až1.6platnéhocenníka'môŽebytVprípadenedostatkuzodpovedajúcehomateriálupotrebnéhozdôvodudodrŽaniasprávneho
teci.lnolägického postupu zneškodňovania odpadu siládkovaním, schváleného Prevádzkornj'm poÍiadkom skládky, lntegrovaným povolením

a všeob,Jcne záváznými právnymi predpismi V tejto oblasti' odoberaný od pÔvodcov a dżiteľov odpadu za individuálne zmluvne dojednanú cenu

nĺżšiu ako je cena tejto poloŽky v platnom cennÍku.


