
110 l, 120 l nádoba 26 100 100 0

240 l nádoba 26 0 0 0

1 100 l nádoba 26 1 1 0

VOK (7 m³)  na objednávku 0 0 0

EUR bez DPH

Prenájom 1 ks  110 l ,  120 l nádoby za 1 mesiac 0,80 EUR

Prenájom 1 ks 240 l nádoby za 1 mesiac 1,00 EUR

Prenájom 1 ks 1 100 l  nádoby za 1 mesiac 9,00 EUR

Prenájom 1 ks VOK za 1 mesiac 45,00 EUR

Prenájom 1 ks VOK za 1 deň 7,00 EUR

Prenájom 1 ks VKK za 1 mesiac 110,00 EUR

Prenájom 1 ks VKK za 1 deň 10,00 EUR

Príloha č.1 k Dodatku č.3 k Zmluve o poskytnutí služby č. 08 21 01 - Šiatorská Bukovinka

Vrátenie  VOKu  na objednávku  

Zneškodnenie odpadu z čistenia ulíc / 20 03 03 / z MOK, VOK, VKK na skládku za tonu 50,70 EUR

EUR bez DPH

Zmesový komunálny odpad (ZKO) - ceny /20 03 01/

Zber a vývoz 1 ks 110 l, 120 l  nádoby so zneškodnením na skládke

EUR bez DPH

2,20 EURZber a vývoz 1 ks vreca so zneškodnením na skládke

Prenajaté 
nádoby

Prenájom zberných nádob na ZKO a OO, DSO

Zber a vývoz 1 ks 1 100 l  nádoby so zneškodnením na skládke

Zber a vývoz 1 ks  240 l  nádoby so zneškodnením na skládke 4,10 EUR

2,20 EUR

19,00 EUR

Nádoby v 
majetku obce

Zmluvný cyklus vývozu za 
rok

Zmluvný počet 
nádob  v ks spolu

Pristavenie 1 ks - VOKu na objednávku  

Objemný a drobný stavebný odpad  - VOK /20 03 07,  20 03 03, 20 03 08/

Počet prenajatých nádob

95,00 EUR

Zber a vývoz 1 ks - VOKu  

Počet nádob na komunálny odpad 
a cyklus zberu 

58,30 EUR

0,00 EUR

60,00 EUR

úhrada reklamácie poškodených nádob v prípade včasného nahlásenia (do 24 hod) od zberu 
z dôvodu viny objednávateľa

min.50%nákupnej ceny nádoby 
+ DPH

váženie vozidiel - úhrada za stratu času v EUR/min; minimálne 15 minút.

125,00 EUR

cena za zber a vývoz nebezpečného odpadu

132,50 EUR

60,00 EUR

Zber a vývoz 1 ks - VKK 15 - 35 m³  v majetku obce na skládku a vrátenie VKK do obce

podľa cenovej ponuky

115,00 EUR

96,40 EUR

30,00 EUR

Ostatné sadzba

Pristavenie  1 ks VKK 15 - 35 m³  na objednávku  v majetku Brantner  Gemer

Preloženie VOKu  na iné miesto v obci popri objednanom vývoze VOKu

Vývoz 1 ks - VKK  15 - 35 m ³ z obce v majetku Brantner Gemer na skládku

Zneškodnenie DSO, OO odpadu z MOK, VOK,VKK na skládke za tonu / 20 03 08, 20 03 07

Cena za preťaženie 1 ks VOK DSO, OO / 20 03 08 , 20 03 07 / nad 7 ton / cena za 1 tonu

úhrada za stratu času (prestoj) v prípade straty času z dôvodu nezjazdnej, zablokovanej vozovky 
alebo zapadnutia a pod. z viny objednávateľa

1,50 EUR / min.

Cena za preťaženie 1 ks VKK 15-35 m³ DSO, OO / 20 03 08 , 20 03 07  nad 10 ton / cena za 1 tonu

podklady ku evidencii údajov o odpadoch pre objednávateľa / mesačne     

1,10 EUR / min.

1,10 EUR / min.
úhrada za stratu času (prestoj) v prípade prekročenia objemu VOK a nutnosti odobrať odpad na 
potrebný objem

cena za zhodnotenie 1t biologicky rozložiteľného odpadu - kat.č.odpadu 20 02 01 28,00 EUR

cena za zhodnotenie/zneškodnenie 1kg nebezpečného odpadu podľa cenovej ponuky

4,00 EUR
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V  Rimavskej Sobote, dňa 25.11.2022

Objednávateľ

..................................................
                      Ing. Peter Badinka

starosta obce Ing. Ladislav Šalamon - konateľ spoločnosti

Ku všetkým cenám sa účtuje DPH podľa platných predpisov. 
Príloha č.1 k Dodatku č.3 k Zmluve o poskytnutí služby č.08 21 01 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.01.2023.

       Poskytovateľ

1100 l nádoba na ZKO - pozinkovaná podľa cenovej ponuky

Za zneškodnenie jednotlivých odpadov, ktoré sa ukladajú na skládke odpadov sa platí Zákonný poplatok, ktorý určuje Zákon o 
poplatkoch č. 329/2018 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z. (tento poplatok nepodlieha DPH)

podľa cenovej ponuky

Ing. Tibor Papp - konateľ spoločnosti

240 l nádoba na ZKO podľa cenovej ponuky

Ceny nádob

Ceny sú stanovené dohodou, v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., o cenách. 

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

VOK 7m3 podľa cenovej ponuky

MOK 2m3

sadzba

Zber a vývoz 1 ks 1 100 l  nádoby so zneškodnením na skládke

Zber a vývoz 1 ks  240 l  nádoby so zneškodnením na skládke

2,20 EUR

4,10 EUR

1100 l nádoba na ZKO - plastová podľa cenovej ponuky

1 ks žlté vrece na plasty nad rámec OZV 0,31 EUR

1 ks čierne vrece na komunálny odpad

110/120 l nádoba na ZKO podľa cenovej ponuky

19,00 EUR

sadzba

Zber a vývoz 1 ks vreca so zneškodnením na skládke 2,20 EUR

0,31 EUR

Ceny za mimoriadny zber a vývoz separovaných odpadov

Zber a vývoz 1 ks 110 l, 120 l  nádoby so zneškodnením na skládke
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