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CENNĺK sPoLocNosTl PoHRoNlE, a's'

cenyzazneškodnenieodpadovskládkovanĺmazhodnocovanieodpadovkompostovanímnaSkládke
odpadov Zvolenská Slatina

(p|atné od 1.í.2019)

Poznámky:
á\ Podľa Nariadenia vlády SR ć. 33ol2o18 z.z',ktoďm sa ustanovuje \^ýška sadzieb poplatkov za ulożenie odpadov a podrobnosti súvisiace
g| 

s prerozoeľovanĺm príjmov z poplatkov za uloŽenie odpadov

b) Podl'a Pľílohy ě. 2 k nariadeniu vlády SR ć'' 33ol2o18z'z'

c)StavebnýodpaduvedenývPÍĺloheó.3Zákona32gl2o18Z.z.opoplatkochzauloŽenieodpadovaozmeneadoplnenízákonač.
587!2oO4Z.z. o Enúromentálnom fonde 

" 
o.'"* 

" 
ooplnení nieŕtoni'cn zákonov V znenÍ neskorších predpisov

d)lnertnýodpadpodl,as2ods.2VyhláśkyMŽPsRć.372j2o15,oskládkovaníodpadovadoiasnomuskladneníkovovejortuti
e) Priemyselný ostatný odpad uvedený vPríloh e-č.4Zákona32sI2o1Bz'z'o poplatkoch za uloŽenie odpadov a o zmene a doplnení

zákona č. 587 t2oo4 z.z.o Enviromentálno' ĺono" 
" 

o ..ene a doplnení niekłoých zákonov v znenĺ neskorších predpisov

Podl'a Prílohy č. 1 Tabuľka č. 1 k Nariadeniu Vlády sR č' 33ol2o1Bz'z'

Podľa Prĺlohy č' 1 Tabuľka č. 2 k Nariadeniu vlády SR č' 33ol2o18z-z'

Poplatok platný od1'3.2019 __- - J^_l-^^i -Ąv^^ą ŕ ąA7r/nń/ 7 7 Ô Enüromentálnom fonde
Podľa Zákona 32gt2o18z.z.o poplatkoch za uloŽenie odpadov a o zmene a doplneni zákonać'' 5B7l2oo4 Z'z' o Enüromel

" 
o-''Ln" 

" 
doplnení nierton7cľr iaronov v znenĺ neskorších predpisov s 2 od". 

Ę) . . . '. ,

odpad zhodnocovaný ĺinnostou Ŕä _ recyrlácia, aleĺo spatnj)-ís-liauaniä o.gani"ŕých látok, ktoré sa nepouŽívajú ako rozpúšťadlá

ĺ"'ät"""'x"ńń..továnia a iných biologických transÍormačných procesov)

0

s)

h)

i)

i)

Vprípadezmenypríslušnýchzákono.va'predpisovprevádzkovatel,skládkyupravícenyapoplatkyzazneškodňovanieodpadov.Platnosť
cenníka končí vydaním nového cenníka'

a
Celk. cena s

Poplatok e)DPHzOOhcena

cenav€za'ltodpąduNázoY položky / druh odpadu
6
g:tÓ

Bx
o
oA

Pńemyselné odpadyi)
31,007,004,0020,00

zemina a kamenivo (17 05 04 a 1 7 05 06)
1.1

31,007,004,0020,00cm. okrem zmiešanýchÍrakcia do
c)091.2

Ą7,147,006,6933,45
c)

azo

nad 30 cm,

7091.3
31,007,004,0020,00

odpad 
ć)

1.Ą
89,567,00

112,563o,oo ")

13,7668,80Priemyselný odpad nezahrnuý v položkách 1'1' 1'2'.1'3' 1'4 a zmiešané

stavebné odpady zo stavieb a demolácĺi (17 09 04) ")1.5

151.007,00

174,0030,oo ")
24,0Oí20'00

demoláciistaviebzostavebné odpadyzmlesaneodpad
c) ako 50menśia kg/m3hmotnosť Jektoni'ch objemová097 04)

úletorýalebonízko odpadzhutniteľný0ähký'

1b)

1.6

Komunálne odpady
54,68 - 64,687,OO - 17,00 h)

7,9539,73
2.1 komunálny odpad (2o 03 01 ) a objemný odpad (20 03 07)

2tt
54,687,007,9539,73

3.'t Drobný stavebný odpad (20 03 08)

50,683,007,9539,73
Zemina a kamenivo (2O0202)3.2

64,6817,007,9539,73
druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v poloŽkách 2'1' 3'1 a 3'2

3s)

3.3
47,687,9539,73

4.1 Biologicky rozloŽiteľný odpad 
j)

4


