
Príloha č. 1 Nakladanie s komunálnymi odpadmi - zber, odvoz a zneškodňovanie resp, zhodnocovanie 

číslo 
položky 

názov práce, pracovná činnosť 

1 

Odvoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie zmesového 
komunálneho odpadu zo 110 lit. nádob (vývoz 1x týždenne od 
rodinných domov v IBV mesta a firiem, 1x týždenne od firiem s 
množstvovým zberom, 1x za 14 dní od firiem s množstvovým 
zberom) 

2 dodanie a nájom nádob s objemom 1101 

3 

Odvoz a zneškodňovanie alebo zhodnotenie zmesového 
komunálneho odpadu z 1100 lit. nádob (vývoz 2x týždenne zo 
stanovíšť pri bytových domoch a 1 x týždenne od firiem, 2x 
týždenne od firiem s množstvovým zberom, 1x za týždeň od 
firiem s množstvovým zberom, 1x za 14 dní od firiem s 
množstvovým zberom) 

4 dodanie a nájom nádob s objemom 1100 I 

5 
Odvoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z 
240 lit. nádob (1x týždenne, 1x za 14 dní z firiem s 
množstvovým zberom) 

6 

Odvoz a zneškodňovanie alebo zhodnotenie zmesového 
komunálneho odpadu z chatovej oblati Púšť (1x mesačne 1 - 2 
ks podľa produkcie) a komunálneho odpadu zo 
záhradkárskych osád počas jarného a jesenného zberu 
odpadu (2x ročne cca 24 vývozov) 

Údaje na rok 2013 
Ce lková ročná 

cena sa DPH v € 
m.j. 

Ce lková ročná 
cena sa DPH v € 

P o z n á m k a 

počet jednotiek ročne j.c s DPH{€) 

Ce lková ročná 
cena sa DPH v € 

157 960 €/vývoz 

podľa harmonogramu zberu, v 

jednotkovej cene započítané aj 

úložné na skládku vrátane 

účelovej f inančnej rezervy, bez 

zákonného poplatku podľa 

zákona č. 17/2004 

2 963 €/ks 

110 505 €/vývoz 

podľa harmonogramu zberu, v 

jednotkovej cene započítané aj 

úložné na skládku vrátane 

účelovej f inančnej rezervy, bez 

zákonného poplatku podľa 

zákona č. 17/2004 

1 130 €/ks 

885 €/vývoz 

podľa harmonogramu a 

pasportu nádob, v jednotkovej 

cene započítané aj úložné na 

skládku, bez zákonného 

poplatku podľa zákona č. 

17/2004 

78 €/vývoz 

rozmiestnenie 

veľkoobjemových kontajnerov, 

odvoz a zneškodnenie odpadu 

vrátane úložného na skládku a 

účelovej f inančnej rezervy 

podľa harmonogramu 

schváleného MsR, bez 

zákonného poplatku podľa 

zákona č. 17/2004 



7 

Odvoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie objemného odpadu 
z domácností z jarného a jesenného zberu zo stanovíšť na 
území mesta podľa volebných obvodov (2x/rok) vrátane 
zabezpečenia VOK počas zberu 

8 
Odvoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie objemného odpadu 
z domácností dovezeného obyvateľmi do zberného dvora 

9 

Odvoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie drobného 
stavebného odpadu z domácností z jarného a jesenného 
zberu zo stanovíšť na území mesta podľa volebných obvodov 
(2x/rok) 

10 
Odvoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie drobného 
stavebného odpadu z domácností dovezeného obyvateľmi do 
zberného dvora 

11 
Likvidácia nepovolených skládok - zber a zneškodnenie príp. 
zhodnotenie odpadu z nelegálnych skládok na území mesta 

12 
Likvidácia nepovolených skládok - zber a zneškodnenie príp. 
zhodnotenie odpadu z nelegálnych skládok na území mesta 

600 €/vývoz 

rozmiestnenie nádob (VOK 7 

m3) podľa podľa 

harmonogramu schváleného 

MsR, odvoz a zneškodnenie 

odpadu vrátane úložného na 

skládku s účelovou f inančnou 

rezervou, bez zákonného 

poplatku podľa zákona č. 

17/2004 

400 €/vývoz 

cena za vývoz VOK bez 

dopravných nákladov a zberu z 

mesta vrátane úložného na 

skládku 

100 €/vývoz 

rozmiestnenie nádob (VOK 7 

m3) podľa podľa 

harmonogramu schváleného 

MsR, odvoz a zneškodnenie 

odpadu vrátane úložného na 

skládku s účelovou f inančnou 

rezervou, bez zákonného 

50 €/vývoz 

cena za vývoz VOK bez 

dopravných nákladov a zberu z 

mesta vrátane úložného na 

skládku s účelovou f inančnou 

rezervou, bez zákonného 

poplatku podľa zákona č. 

17/2004 

30 €/vývoz 

cena za vývoz VOK vrátane 

úložného na skládku s 

účelovou f inančnou rezervou v 

prípade zneškodnenia odpadu, 

bez zákonného poplatku podľa 

zákona č. 17/2004 

20 €/vývoz 

cena za odvoz vriec vrátane 

úložného na skládku v prípade 

zneškodnenia odpadu a 

ďalšieho triedenia a 

zhodnotenia pri triedenom 

odpade zložiek KO 



13 

14 

15 

16 

17 

Drvenie konárov/mesto - zber a podrvenie konárov, trávy a 
ostatných zbytkov zo záhrad a ich odvoz na zhodnotenie 

Drvenie konárov - dovoz na zberný dvor - podrvenie konárov 
trávy a ostatných zbytkov zo záhrad dovezených obyvateľm 
do zberného dvora kompostárne a zhodnotenie 

Drvenie konárov/mesto - zber a podrvenie konárov, trávy a 
ostatných zbytkov zo záhrad a ich ponechanie na mieste 
obyvateľom 

Vysýpanie rekreačných košov a zneškodnenie alebo 
zhodnotenie odpadu - zber a zneškodnenie odpadu z 
rekreačných košov umiestnených na území mesta 

Vysýpanie košov na psie exkrementy (2x týždenne) zber a 
zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu z územia mesta 

Dodanie vreciek do košov 

1 006 €/m3 

jednotková cena na m3 

podrvenej hmoty, prípadné 

vytriedené odpady iné ako 

BRKO zneškodniť vrátane 

úložného na skládku s 

účelovou f inančnou rezevou 

bez zákonného poplatku podľa 

zákona č. 17/2004 

100 €/m3 

jednotková cena na m3 

podrvenej hmoty bez 

dopravných nákladov zvozu, 

prípadné vytriedené odpady 

iné ako BRKO zneškodniť 

vrátane úložného na skládku s 

účelovou f inančnou rezevou 

bez zákonného poplatku podľa 

zákona č. 17/2004 

50 €/m3 

jednotková cena na m3 

podrvenej hmoty bez 

dopravných nákladov zvozu 

podrvenej hmoty 

75 644 €/vývoz 

podľa pasportu a 

harmonogramu, vrátane 

dodania nových nádob, 

drobných opráv a úložného na 

skládke s účelovou f inančnou 

rezervou, bez zákonného 

poplatku podľa zákona č. 

17/2004 

1 352 €/vývoz 

Dodanie nádob, zber odpadu, 

preprava, zneškodnenie 

vrátane úložného na skládke s 

účelovou f inančnou rezevou 

bez zákonného poplatku podľa 

zákona č. 17/2004, podľa 

harmonogramu 

100 €/ks 



19 
Zber, odvoz a preprava na export PET fliaš z 1100 I (vývoz 1x 
týždenne) z HBV 

20 
Zber. odvoz a preprava na export PAPIER z 1100 I (vývoz 1x 
týždenne) z HBV 

21 
Zber, odvoz a preprava na export SKLO z 1100 I (vývoz 1x 
týždenne) z HBV 

22 
Zber. odvoz a preprava na export V K M + KO z 1100 I (vývoz 
1x za 2 týždne) z HBV 

23 
dodanie a nájom nádom s objemom 1 100 L (291 ks na plasty, 
273 ks na sklo, 272 ks na papier a 263 ks na V K M +KO) 

24 
Zber odpadu vakmi BIG BAG (vývoz podľa potreby) pri 
špecifických podmienkach z územia mesta (akcie MŠ, Z Š a 
skupín obyvateľov) 

25 
Zber, triedenie, úprava, odvoz a preprava na export 
triedeného zberu z IBV formou vriec na 5 zložiek odpadu 
(vývoz 1x mesačne od rodinných domov 4 farebné vrecia) 

26 
Zneškodnenie alebo zhodnotenie nebezpečných odpadov* 
dovezených do zberného dvora alebo vytriedených z KO od 
občanov 

27 
Zber a zneškodnenie alebo zhodnotenie nebezpečných 
odpadov mobilnou formou zo stanovíšť v meste od občanov 

28 
Kompostáreň (mesačné paušálne platby) - prevádzkové 
náklady pri spracovaní cca 12001 BRO ročne 

29 
Triediaca linka (mesačné paušálne platby) - prevádzkové 
náklady - triedenie podľa technologického postupu, 
manipulácia pri linke, mzdy, energie 

14 820 €/vývoz 

podľa pasportu a 

harmonogramu, vrátane 

dodania nových nádob 

13 988 €/vývoz 

podľa pasportu a 

harmonogramu, vrátane 

dodania nových nádob 

13 572 €/vývoz 

podľa pasportu a 

harmonogramu, vrátane 

dodania nových nádob 

6 838 €/vývoz 

podľa pasportu a 

harmonogramu, vrátane 

dodania nových nádob 

1 099 © k s nádoby na triedený zber 

komunálneho odpadu 

10 €/vývoz 

podľa nahlásených 

požiadaviek, vrátane dodania 

vakov 

33 528 €/vývoz RD 

podľa pasportu a 

harmonogramu, vrátane 

dodania vriec raz ročne celú 

sadu a v priebehu roku výmena 

poškodených pri vývoze podľa 

potreby 

35 t €/ročne 

2 €/ročne 

podľa zberových okruhov po 

dve soboty 2x ročne na jar a 

jeseň zo zastávkami na 

určených stanovištiach 

1 €/ročne 

vstupná kontrola, váženie, 

úprava drvením, nakladanie, 

zakladanie, prekopávky 

kompostu, čistenie, mzdy, 

energie, dane, vedenie 

evidencie, atď. 

1 €/ročne 

triediaca linka, pásový 

dopravník, lis, mostová váha, 

PC + software - zakúpené z 

projektu Recyklačného fondu 



30 

31 

Prevádzkovanie zberného dvora odpadov (mesačné paušálne 
platby) - prevádzkové náklady (príjem odpadov od obyvateľov, 
vedenie evidencie, tvorba hlásení, manipulácia s odovzdanými 
odpadmi) 

Zákonný poplatok podľa zákona č. 17/2004 

1 €/ročne 

odber Dso, Oo, elektroodpadu, 

niektoré druhy nebezpečných 

odpadov, množstvo podľa 

hlásenia, prevádzková doba je 

určená v prílohe č. 2 

16 067 e/t 



príloha Č . i Nakladanie s kuchynským a reštauračným biologicky rozložiteľným odpadom - zber, odvoz a zhodnocovanie 

číslo 
položky 

Údaje na rok 2013 

Poznámka 
číslo 

položky 
názov práce, pracovná činnosť m.j. 

C e l k o v á ročná 
cena sa DPH v € 

Poznámka 
číslo 

položky 
počet jednotiek ročne j.C s DPH(€) 

m.j. 
C e l k o v á ročná 

cena sa DPH v € 
Poznámka 

32 
Zber, odvoz a zhodnotenie BRO z IBV l x týždenne (vrecká 10 

1) pre 2.900 domácností 

139200 

€/vývoz 
obyvatelia z rodinných domov 

vyložia vrecká k n á d o b á m na 

odpad v deň vývozu ZKO 

33 
Zber, odvoz a zhodnotenieBRO z 240 nádob 2x týždenne pre 

ZŠ, MŠ v počte 30 2880 
€/vývoz 

zo stanovíšť v areáloch 

34 
Zber, odvoz a zhodnotenie BRO z 1100 nádob z HBV 2x 

týždenne z 333 stanovíšť 
31968 

€/vývoz 

zo stanovíšť na území mesta 

(spoločné pre všetky nádoby 

na odpad) 

35 nákup interiérových nádob 50 1 pre umiestnenie v MŠ a ZŠ 
30 €/ks 

nádoby s prevzdušňovacími 

otvormi do interiérov 

36 nájom špeciálnych nádob pre BRKO 240 1 pre MŠ a ZŠ 

30 €/ks 

nádoby tesne uzatvárateľné s 

mriežkou na oddelenie 

tekutých zložiek, vetracími 

otvormi, odolná chemickým a 

biologickým prostriedkom, 

červenej alebo hnedej farby 

37 nájom špeciálnych nádob na BRKO 1100 1 pre HBV 

333 €/ks 

nádoby tesne uzatvárateľné s 

mriežkou na oddelenie 

tekutých zložiek, vetracími 

otvormi, odolná chemickým a 

biologickým prostriedkom, 

červenej alebo hnedej farby 

38 nákup interiérových nádob 101 pre každú domácnosť 
19400 €/ks 

nádoby uzatvárateľné do 

interiérov 

39 nákup vreciek 101 pre každú domácnosť na rok 

1746000 €/ks 

biologicky odbúrateľné sáčky, 

vhodné na kompostovanie 

40 nákup vreciek 501 pre ZŠ a MŠ 

13600 €/ks 

biologicky odbúrateľné sáčky, 

vhodné na kompostovanie 

Spolu: 

C E L K O M : 


