
CENNÍK ZA ZNEŠKODNENIE NIE NEBEZPEČNÉHO ODPADU
(Obsahuje zoznam vybraných odpadov)

Od 01.03.2022

Jednotková cena za zneškodnenie 1 tony nie nebezpečného odpadu:

Základná cena za zneškodnenie odpadu
Zmiešané obaly, zmiešané odpady zo stavieb
15 01 06, 17 09 04, 19 08 01, 19 08 14, 19 08 02, 19 08 05 75,00 cena + DPH + poplatok

(poplatok podľa miery vytriedenia odpadu
nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z.)

Stavebný odpad - odpadový betón a betónový kal, betón
tehly, škridly a obkladový materiál a keramika a ich zmesi,
štrk zo železničného zvršku
10 13 14, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07
17 03 02, 17 05 08, 49,00 cena + DPH + poplatok

(poplatok podľa miery vytriedenia odpadu
nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z.)

Nekontaminovaný štrk, piesok, íly, drvené horniny,
kamenivo vhodné na zásyp a rekultiváciu
01 04 08, 01 04 09, 10 13 04, 19 12 09 25,00 cena + DPH + poplatok

(poplatok podľa miery vytriedenia odpadu
nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z.)

Výkopová zemina a kamenivo
17 05 04            8,00 cena + DPH + poplatok

(poplatok podľa miery vytriedenia odpadu
nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z.)

Plasty, hobliny a triesky z plastov
02 01 04, 16 01 19, 19 12 12 120,00 cena + DPH + poplatok

(poplatok podľa miery vytriedenia odpadu
nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z.)

Plasty, hobliny a triesky z plastov
12 01 05, 17 02 03, 19 12 04          120,00 cena + DPH + poplatok

(poplatok podľa miery vytriedenia odpadu
nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z.)

Tesniace – izolačné materiály
17 06 04 (vrátane: sedacie súpravy, lôžkový nábytok) 255,00 cena + DPH + poplatok

(poplatok podľa miery vytriedenia odpadu
nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z.)



Komunálny odpad
20 02 01 až 20 02 03 a 20 03 01 až 20 03 06  69,90 cena + DPH + poplatok

(poplatok podľa miery vytriedenia odpadu nariadenie vlády č.
330/2018 Z. z.)

Komunálny odpad - Objemný odpad 86,50 cena + DPH + poplatok
20 03 07 až 20 03 99 (poplatok podľa miery vytriedenia odpadu nariadenie vlády č.

330/2018 Z. z.)

Drobný stavebný odpad 56,61 cena + DPH + poplatok
20 03 08 (poplatok podľa miery vytriedenia odpadu    nariadenie vlády

č. 330/2018 Z. z.)

Cena za zneškodnenie 1 tony nie nebezpečného odpadu zahŕňa:
 jednotkovú cenu, a zároveň
 poplatok za uloženie odpadu podľa zákona č. 329/2018 Z. z., a zároveň
 DPH podľa príslušných právnych predpisov

Cena zneškodňovania odpadov ktorých katalógové číslo nie je uvedené vyššie je potrebné dohodnúť
s Prevádzkovateľom skládky individuálne vopred!

za Prevádzkovateľa:                                                

.........................................................
REKO RECYCLING  spol. s r.o.
Mgr. Hedvig Járik, konateľ




