
CENNÍK ZNEŠKODNENIA ODPADOV ZOHOR

pre región Záhorie, Bratislava

Platný od: 01.01.2021

Platný do: 28.02.2021

kateg. katal. číslo odpad
cena bez DPH v 

EUR/t

zákonný poplatok 

EUR/t ****

O 150106 zmiešané obaly 95,00 7,00

O 170101 betón 35,00 8,00

O 170107 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, apod. 45,00 8,00

O 170201 drevo (znečistené) 55,00 30,00

O 170302 bitúmenové zmesi  (asfalt z ciest a chodníkov) 45,00 8,00

O 170504 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 * 8,00 7,00

O 170506 výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 *   8,00 7,00

O 170604 izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 17 01 03 150,00 7,00

O 170904 zmiešané stavebné odpady 85,00 8,00

O 200138 drevo (znečistené) 55,00 18,00

O 200202 zemina a kamenivo 55,00 5,00

O 200307 objemný odpad 85,00

podľa nahlásenej 

miery vytriedenia 

obce, z ktorej odpad 

pochádza****

O 200308
drobný stavebný odpad (merná hmotnosť rovná alebo nižšia ako 

300 kg/m
3) najmä materiály podľa **

150,00 7,00

O
200308 drobný stavebný odpad (merná hmotnosť vyššia ako 300 kg/m

3
) 55,00 7,00

O 95,00 7,00; 30,00

O 150,00 podľa druhu odpadu

N 150110 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 300,00 40,00

N 150110 obaly obs. NL, sudy nad 50l, IBC nádoby nespracované 500,00 40,00

N 150202 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie apod. 300,00  - 

N 190304 azbest: čiastočne stabilizované odpady apod. 200,00 40,00

* 

**

***

****

Odpady, ktoré nie sú uvedené vyššie, druhotné suroviny a služby Vám naceníme na vyžiadanie.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

Bližšie informácie nájdete v liste klientom zverejnený na nižšie uvedenej stránke.

Oddelenie služieb zákazníkom: 02/6596 1815-16, 0905 444 684, 0903 576 261 

obchod@fcc-froup.sk

Obchodní zástupcovia:

https://www.fcc-group.eu/sk/slovensko/prevadzky/fcc-slovensko-prevadzkaren-zohor.html

Navštívte našu stránku:

www.fcc-group.sk

V prípade plánovaného dovozu nebezpečného odpadu, prosím predložte analýzu odpadu.

plasty rôzne kat.č, nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203,  apod.

ľahký a objemný odpad: 150106, 170604 a iné kat.č. ***

Zákonné poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov 

účinného od 1.1.2019. 

V prípade záujmu o dovoz biologicky rozložiteľného odpadu volajte prosím vopred.

Zeminu v množstve viac než 100 ton Vám naceníme na vyžiadanie

Ide o ľahký a objemný odpad s dlhou dobou rozložiteľnosti, ťažko zhutniteľný, spôsobujúci úlety.
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