
1/4

FCC Trnava, s.r.o.

Priemyselná 5

917 01 Trnava

Kat.č. kód 
010306 PO

010308 PO

010408 PO

010409 PO

010410 PO

010411 PO

010412 PO

010413 PO

010504 PO

020101 PO/4

020107 PO/4

020109 PO/4

020201 PO

020203 PO/4

020204 PO

020301 PO/4

020302 PO/4

020303 PO/4

020304 PO/4

020305 PO/4

020401 PO

020402 PO

020403 PO/4

020501 PO/4

020502 PO/4

020601 PO/4

020602 PO/4

020603 PO/4

020701 PO/4

020702 PO/4

020703 PO/4

020704 PO/4

020705 PO/4

030105 PO

030302 PO

030307 PO/4

030308 PO/4

030309 PO

030310 PO/4

030311 PO/4

040101 PO/4

040102 PO

040106 PO

040107 PO/4

040109 PO/4

040209 PO/4

040210 PO/4

040215 PO/4

040217 PO/4

040220 PO/4

040221 PO/4

040222 PO/4

050110 PO/4

050113 PO

050114 PO

050116 PO

050117 PO

050604 PO

050702 PO

060316 PO

060503 PO/4

060603 PO

060902 PO

060904 PO

061101 PO

061303 PO

070112 PO/4

070212 PO/4

070213 PO  X

070215 PO/4

070217 PO/4

070312 PO/4

070412 PO/4

070512 PO/4

070514 PO/4

070612 PO/4

070712 PO

080112 PO

080114 PO/4

080118 PO/4

080201 PO

080202 PO

080313 PO/4

080315 PO/4

080318 PO/4

080410 PO

vodné kaly obsahujúce keramické materiály

odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 080312 

kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 080314 

odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 080317  

odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 080409   

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné  ako uvedené v 070611  

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070711   

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 080111

kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 080113   

odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 080117   

odpadové náterové prášky  

odpadové prísady iné ako uvedené v 070214   

odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 070216

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070311

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné  ako uvedené v 070411   

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné  ako uvedené v 070511

tuhé odpady iné ako uvedené v 070513   

odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 060903  

odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika  

priemyselné sadze  

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné  ako uvedené v 070111   

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné    ako uvedené v 070211  

odpadový plast   

odpad z chladiacich kolón

odpady obsahujúce síru  

oxidy kovov iné ako uvedené v 060315 

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 060502

odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 060602

troska obsahujúca fosfor  

odpady zo spracovaných textilných vlákien   

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 050109  

kaly z napájacej vody pre kotly  

odpady z chladiacich kolón   

odpady s obsahom síry z odsírovania ropy  

bitúmen  

odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)   

odpad z apretácie iný ako uvedený v 040214  

farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 040216   

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 040219 

odpady z nespracovaných textilných vlákien   

kaly so spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 030310

odpadová glejovka a štiepenka   

odpad z lúhovania

kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu obsahujúce chróm v mieste svojho vzniku

kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm   

odpady z vypracúvania a apretácie   

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 030104  

usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu) 

mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky

odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu  

odpad z vápennej usadeniny  

výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie 

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín 

odpad z destilácie liehu

odpad z chemického spracovania

materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie  

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  

materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 

odpady z konzervačných činidiel 

kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

odpady z konzervačných činidiel 

odpady z extrakcie rozpúšťadlami 

látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

zemina z čistenia a prania repy

kaly z prania a čistenia

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

odpadový piesok a íly  

prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 010407 

odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 010407

hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 010407 a v 010411

odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 010407  

vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

   Cenník za zneškodnenie odpadov povolených na skládkovanie platný od 1.3.2020

Skládka odpadu Trnava - Zavarská cesta

Názov odpadu
hlušina iná ako uvedená v 010304 a 010305   

prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 010307   

odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 010407   

kaly z prania a čistenia

odpady z lesného hospodárstva  

Agrochemické odpady iné ako uvedené v 020108  



2/4

080412 PO/4

090107 PO

090108 PO/4

100101 PO

100102 PO

100103 PO

100105 PO

100107 PO

100115 PO

100117 PO

100119 PO

100123 PO

100124 PO

100125 PO

100126 PO

100201 PO

100202 PO

100208 PO

100210 PO

100212 PO

100214 PO

100215 PO

100316 PO

100318 PO

100320 PO

100322 PO

100324 PO

100326 PO

100328 PO

100330 PO

100410 PO

100501 PO

100504 PO

100511 PO

100601 PO

100602 PO

100604 PO

100610 PO

100701 PO

100702 PO

100703 PO

100704 PO

100705 PO

100708 PO

100804 PO

100809 PO

100811 PO

100813 PO

100816 PO

100818 PO

100820 PO

100903 PO

100906 PO

100908 PO

100910 PO

100912 PO

100914 PO

100916 PO

101003 PO

101006 PO

101008 PO

101010 PO

101012 PO

101014 PO

101016 PO

101103 PO

101105 PO

101110 PO

101112 PO

101114 PO

101116 PO

101118 PO

101120 PO

101201 PO

101203 PO

101205 PO

101206 PO

101208 PO

101210 PO

101212 PO

101213 PO

101301 PO

101304 PO

101306 PO

101307 PO

101310 PO

101311 PO

101313 PO

101314 PO

110110 PO

110114 PO

110203 PO

110206 PO

120104 PO

120105 PO  X

120113 PO

odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy   

odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 110205

prach a zlomky z neželezných kovov

hobliny a triesky z plastov

odpady zo zvárania   

odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 101309   

odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 101309 a 101310   

tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 101312  

odpadový betón a betónový kal   

kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 110109  

odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 110113

odpady z glazúry iné ako uvedené v 101211   

kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku   

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním   

odpady z pálenia a hasenia vápna

tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 101312 a 101313  

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov   

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním   

tuhé znečisťujúce látky a prach  

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov 

vyradené formy  

odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom 

tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 101209   

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 101109

odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 101113   

tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 101115    

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako  uvedené v 101117 

tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  iné ako uvedené v 101119   

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 101009   

iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 101011   

odpadové spojivá iné ako uvedené v 101013   

odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 101015      

odpadové vláknité materiály na báze skla 

tuhé znečisťujúce látky a prach

iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 100911  

odpadové spojivá iné ako uvedené v 100913   

odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 100915   

pecná troska 

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené  v 101005   

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v  101007   

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako  uvedené v 100817   

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100819   

pecná troska   

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené   v 100905 

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v   100907  

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 100909  

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100707   

tuhé znečisť ujúce látky a prach 

iné trosky   

stery a peny iné ako uvedené v 100810  

odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 100812      

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 100815   

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100609   

trosky z prvého a druhého tavenia  

stery a peny z prvého a druhého tavenia  

tuhé odpady z čistenia plynov  

iné tuhé znečisťujúce látky a prach   

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov 

trosky z prvého a druhého tavenia   

 iné tuhé znečisťujúce látky a prach

stery a peny iné ako uvedené v 100510 

trosky z prvého a druhého tavenia  

stery a peny z prvého a druhého tavenia   

iné tuhé znečisťujúce látky a prach   

iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z gumových  mlynov) iné ako uvedé v 100321   

tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 100323   

kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 100325 

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100327  

odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené  v 100329   

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100409   

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100211   

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v   100213  

iné kaly a filtračné koláče

peny iné ako uvedené v 100315  

odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 100317 

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 100319

odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne

odpady z úpravy chladiacej vody   

odpad zo spracovania trosky

Nespracovaná troska   

tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 100207 

okuje z valcovania

reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo  forme kalu  

popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 100114   

popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 100116  

odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 100105,100107 a 100118   

vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 100122

piesky z fluidnej vrstvy 

fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny  striebra  

fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 100104)  

popolček z uhlia   

popolček z rašeliny a (neupraveného)dreva  

tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze  vápnika  

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 080411         
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120115 PO/4

120117 PO

120121 PO

150105 PO/4

150106 PO  X

150109 PO/4

150203 PO/4

160112 PO

160119 PO/4 X

160120 PO

160122 PO  X

160304 PO

160306 PO/4

160509 PO/4

161102 PO

161104 PO

161106 PO

170101 SO

170102 SO

170103 SO

170107 SO

170201 PO/4

170202 PO

170203 PO  X

170302 SO

170411 PO

170504 VZ

170506 VZ

170508 SO

170604 PO  X

170802 PO

170904 SO

180203 PO/4

180206 PO/4

190112 PO

190114 PO

190116 PO

190118 PO

190119 PO

190206 PO/4

190305 PO

190307 PO

190401 PO

190501 PO/4

190502 PO/4

190503 PO

190603 PO

190604 PO/4

190605 PO

190606 PO

190801 PO

190802 PO

190805 PO

190809 PO/4

190812 PO/4

190814 PO

190901 PO

190902 PO

190903 PO/4

190904 PO/4

190905 PO

191004 PO

191006 PO

191106 PO/4

191204 PO/4

191208 PO/4

191209 PO

191212 PO/4 X

191302 PO

191304 PO/4

191306 PO/4

200103 KO

200110 KO

200111 KO

200128 KO

200130 KO

200141 KO

200202 KO P2

200203 KO

200301 KO P1

200302 KO

200303 KO

200304 KO

200306 KO

200307 KO P1

200308 KO P2

Zákonný poplatok je uvedený podľa Zákona č. 329/2018 a Nariadenia vlády SR č. 330/2018.

V prípade, že si objednáte prepravu odpadu v našej spoločnosti, bude Vám v poskytnutá ZĽAVA na uloženie 

odpadu v zmysle nižšie uvedenej tabuľky. 

Cena za uloženie odpadu je uvedená v zmysle uznesenia mestskej rady mesta Trnava.

Finančné plnenie je fakturované v mene a na účet mesta Trnava a je jeho výhradným príjmom.

odpad z čistenia ulíc 

kal zo septikov   

odpad z čistenia kanalizácie 

objemný odpad   

drobný stavebný odpad

detergenty iné ako uvedené v 200129   

odpady z vymetania komínov

zemina a kamenivo   

iné biologicky nerozložiteľné odpady   

zmesový komunálny odpad   

odpad z trhovísk   

kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191303

kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 191305   

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky ( kompozity na báze lepenky )

šatstvo   

textílie   

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v  200127  

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné  ako uvedené v 191105   

plasty a guma

textílie   

minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovanie odpadu iné ako uvedené v 191211

odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191301

kaly z čírenia vody   

kaly z dekarbonizácie   

použité aktívne uhlie   

nasýtené alebo použité iontomeničové živice   

úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 191003   

iné frakcie iné ako uvedené v 191005   

odpad z lapačov piesku

kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd   

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky 

kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 190811

kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v  190813   

tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc   

kompost nevyhovujúcej kvality  

kvapaliny z anaerobnej úpravy komunálnych odpadov

zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov   

kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu
zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a  rastlinného odpadu   

zhrabky z hrablíc   

kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 190205    

stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

vitrifikovaný odpad  

nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov  

nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu   

chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05

popol a škvára iné ako uvedené v 190111   

popolček iný ako uvedený v 190113   

kotolný prach iný ako uvedený v 190115  

odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 190117   

piesky z fluidnej vrstvy

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v  170901,170902 a 170903   

180104
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám 

PO/4
 z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným  požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy   

káble iné ako uvedené v 17 04 10

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503   

výkopová zemina iná ako uvedená v 170505   

štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 170507 

izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170603   

stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 170801   

obkladačky, dlaždice a keramika   

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako  uvedené v 170106   

drevo   

sklo   

plasty   

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301  

vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08

výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 161101   

iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov  iné ako uvedené v 161103   

Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05

betón   

tehly   

brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 160111 

plasty   

sklo   

časti inak nešpecifikované   

anorganické odpady iné ako uvedené v 160303

organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 120116

použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v  120120  

kompozitné obaly

zmiešané obaly 

obaly z textilu

absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné  odevy iné ako uvedené v 150202   

kaly z obrábania iné ako uvedené v 120114   



4/4

základ DPH 20%
Finančné 

plnenie

Zákonný 

poplatok

cena bez 

DPH
cena s DPH

€/t €/t €/t €/t €/t €/t

8,10 1,62 43,94 7,00 59,04 60,66

8,10 1,62 36,93 7,00 52,03 53,65

8,10 1,62 43,94 30,00 82,04 83,66

8,10 1,62 36,93 30,00 75,03 76,65

15,00 3,00 75,00 7,00 97,00 100,00

15,00 3,00 70,00 7,00 92,00 95,00

15,00 3,00 75,00 30,00 120,00 123,00

15,00 3,00 70,00 30,00 115,00 118,00

8,10 1,62 166,23 7,00 181,33 182,95

8,10 1,62 134,65 7,00 149,75 151,37

8,10 1,62 166,23 30,00 204,33 205,95

8,10 1,62 134,65 30,00 172,75 174,37

7,04 1,41 15,14 7,00 29,18 30,59

5,93 1,19 3,33 7,00 16,26 17,45

5,93 1,19 2,78 7,00 15,71 16,90

7,04 1,41 15,14 7,00 29,18 30,59

8,10 1,62 37,57 18,00 63,67 65,29

8,10 1,62 30,06 18,00 56,16 57,78

KO P1 200301, 200307 8,10 1,62 37,57 26,00 71,67 73,29

8,10 1,62 30,06 26,00 64,16 65,78

KO P2 200202 7,04 1,41 25,91 5,00 37,95 39,36

7,04 1,41 20,73 5,00 32,77 34,18

KO P2 200308 7,04 1,41 25,91 7,00 39,95 41,36

7,04 1,41 20,73 7,00 34,77 36,18

PO

PO X

PO/4

PO/4 X

PO X    

PO/4 X

SO

IO

VZ

KO

KO P1

KO P2

Stavebné odpady podľa Zakona č. 329/2018 Z.z. príloha č.3 u ktorých je výška zákonného poplatku stanovená podľa 

Nariadenia vlády SR č.330/2018 Z.z. príloha č.2, položka č.3

Inertné odpady sú odpady, pri ktorých nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým 

premenám. Inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí ani inak fyzicky alebo chemicky nereaguje. Limitné hodnoty látok 

nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov pre triedu vyluhovateľnosti I. podľa prílohy č.1 Vyhlášky MŽP SR č.323/2017 

Z.z., výška zákonného poplatku stanovená podľa Nariadenia vlády SR č.330/2018 Z.z. príloha č.2, položka č.5

Výkopová zemina č.odpadu 170504 a 170506 u ktorých je výška zákonného poplatku stanovená podľa Nariadenia 

vlády SR č.330/2018 Z.z. príloha č.2, položka č.2

Komunálne odpady zaradené do skupiny 20 katalógu odpadov, povolené rozhodnutím SIŽP pre zneškodnenie na 

skládke odpadu v Trnave , uvedené v tomto cenníku, u ktorých je výška zákonného poplatku stanovená podľa 

Nariadenia vlády SR č.330/2018 Z.z. príloha č.1 tabuľka č.2, položka č.3

Komunálné odpady 20 03 01 a 20 03 07, u ktorých je výška zákonného poplatku stanovená podľa Nariadenia vlády SR 

č.330/2018 Z.z. príloha č.1 tabuľka č.1, položka č. 1

Komunálné odpady 20 03 08 a 20 02 02, u ktorých je výška zákonného poplatku stanovená podľa Nariadenia vlády SR 

č.330/2018 Z.z. príloha č.1 tabuľka č.2

KO P2 / 200308 (preprava FCC TT)

Priemyselné odpady zaradené do skupín 01 - 19 katalógu odpadov , povolené rozhodnutím SIŽP pre zneškodnenie na 

skládke odpadu v Trnave , uvedené v tomto cenníku, výška zákonného poplatku je stanovená podľa Nariadenia vlády 

SR č.330/2018 Z.z. príloha č.2 položka č.6

Priemyselné odpady zaradené do skupín 01 - 19 katalógu odpadov , povolené rozhodnutím SIŽP pre zneškodnenie na 

skládke odpadu v Trnave , uvedené v tomto cenníku, ľahké a objemné odpady s dlhou dobou rozložiteľnosti, obtiažne 

hutniteľné a vytvárajúce úlety , výška zákonného poplatku je stanovená podľa Nariadenia vlády SR č.330/2018 Z.z. 

príloha č.2 položka č.6

Priemyselné odpady u ktorých je výška zákonného poplatku stanovená podľa zákona č.329/2018 Z.z. príloha č.4 a 

Nariadenia vlády č.330/2018 Z.z. príloha č.2, položka č.7

Priemyselné odpady u ktorých je výška zákonného poplatku stanovená podľa zákona č.329/2018 Z.z. príloha č.4 a 

Nariadenia vlády č.330/2018 Z.z. príloha č.2, položka č.7, ľahké a objemné odpady s dlhou dobou rozložiteľnosti, 

obtiažne hutniteľné a vytvárajúce úlety

Priemyselné odpady podľa predchádzajúcich kategórií, ale veľmi ľahké a objemné, ktorých špecifická hmotnosť je 

menšia ako 150 kg/m3 s dlhou dobou rozložiteľnosti, veľmi náročné na hutnenie a vytvárajúce úlety.

Inertný odpad ( IO )                               

( preprava FCC TT )

Výkopová Zemina ( VZ )             

170504 a 170506

Komunálny Odpad ( KO )

KO ( preprava FCC TT )

KO ( preprava FCC TT )

KO P2 / 200202 (preprava FCC TT)

PO X  veľmi ľahké 

PO X  veľmi ľahké                        

( preprava FCC TT )

PO/4 X veľmi ľahké

PO/4 X veľmi ľahké                      

( preprava FCC TT )

Stavebný Odpad 
 
( SO )

Inertný Odpad  ( IO )

PO/4 

PO/4 ( preprava FCC TT )

PO X 

PO X ( preprava FCC TT )

PO/4 X 

PO/4 X  ( preprava FCC TT )

kód

PO 

PO ( preprava FCC TT )


