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CENNÍK  
SPOLOČNOSTI STREDNÉ POVAŽIE, A.S., 

NA ROK 2015 
(platné od 01.01.2015) 

 

1. Ceny za zneškodnenie odpadov skládkovaním na skládke odpadov „Luštek“  
v Dubnici nad Váhom 
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Položka odpadov 
Základná 
cena v € 

DPH 
20% Poplatok a) 

Celková 
cena v € 

cena v € za 1 t odpadu 

1 

1.1 Inertný odpad b)  39,90 7,98 0,33 48,21 

1.2 
Vytriedený stavebný odpad 
frakcie do 30 cm vrátane bez 
prímesíc)  

15,00 3,00 0,33 18,33 

1.3 
Vytriedený stavebný odpad 
frakcie nad 30 cm  39,90 7,98 0,33 48,21 

1.4 
Zemina a kamenivo 
neobsahujúce nebezpečné látky  15,00 3,00 0,33 18,33 

2 

2.1 
Ostatný odpad okrem odpadu 
uvedeného v položkách 1.1. až 
1.4. 

39,90 7,98 
6,64 d) 54,52 

25,00 e) 72,88 

2.2 

Odpady, ktorých objemová 
hmotnosť je menšia ako 150 
kg/m3 (ľahké nízko zhutniteľné 
odpady a úletové odpady) 

89,00 17,80 
6,64 d) 113,44 

25,00 e) 131,80 

3 

3.1 
Komunálne odpady po 
vytriedení menej ako štyroch 
zložiek 

39,90 7,98 9,96 57,84 

3.2 
Komunálne odpady po 
vytriedení štyroch zložiek 39,90 7,98 5,98 53,86 

3.3 
Komunálne odpady po 
vytriedení piatich zložiek 39,90 7,98 4,98 52,86 

 
Poznámky: 
a) Podľa Prílohy č. 1 k zákonu č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších zmien. 
b) § 31 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  
c) Stavebný odpad bez prímesí: drevo, plasty, papier, sklo, kovy bez veľkých kusov betónov, výstuží, trámov, 

pričom najväčší rozmer zrna nesmie presiahnuť 30 cm vrátane. 
d) Podľa položky č. 2 Prílohy č. 1 k zákonu č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení 

neskorších predpisov 
e) Podľa položky č. 5 Prílohy č. 1 k zákonu č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona 

neskorších predpisov 
Poznámka:  V prípade zmeny príslušných zákonov a predpisov prevádzkovateľ skládky upraví ceny a poplatky 
za zneškodňovanie odpadov. 
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2. Podmienky na poskytovanie množstvových zliav na zneškodňovanie odpadu 
skládkovaním na skládke odpadu Luštek 

 
Spoločnosť Stredné Považie, a.s., bude poskytovať množstvové zľavy v zmysle platného 
cenníka. Základ pre priznanie množstvových zliav bude množstvo dodaného odpadu na 
zneškodnenie skládkovaním za obdobie jednotlivých kalendárnych štvrťrokov* (3 
kalendárnych mesiacov) v cenových položkách 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 a 3.3 platného 
cenníka. Výška zľavy sa určí po ukončení príslušného štvrťroka. 
Množstvové zľavy sa určujú nasledovne: 

 

• nad 1 000 ton dodaného odpadu za obdobie kalendárneho štvrťroku v cenových položkách 
1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 a 3.3 platného cenníka – zľava 5,12 € bez DPH na 1 tonu 
v uvedených položkách 

• nad 2 000 ton dodaného odpadu za obdobie kalendárneho štvrťroku v cenových položkách 
1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 a 3.3 platného cenníka – zľava 10,27 € bez DPH na 1 tonu 
v uvedených položkách 

• nad 3 000 ton dodaného odpadu za obdobie kalendárneho štvrťroku v cenových položkách 
1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 a 3.3 platného cenníka – zľava 15,30 € bez DPH na 1 tonu 
v uvedených položkách  
 

 
Množstvové zľavy neplatia pri nedodržaní doby splatnosti faktúry. Splatnosť faktúr je 14 dní 
od doručenia faktúry.  
 
Odpad položiek 1.2. a 1.4. platného cenníka môže byť v prípade nedostatku zodpovedajúceho 
materiálu potrebného z dôvodu dodržania správneho technologického postupu 
zneškodňovania odpadu skládkovaním, schváleného Prevádzkovým poriadkom skládky, 
Integrovaným povolením a všeobecne záväznými právnymi predpismi v tejto oblasti, 
odoberaný od pôvodcov a držiteľov odpadu za individuálne dojednanú cenu nižšiu ako je 
cena tejto položky v platnom cenníku až po bezplatný odber, t.j. 0,00 € bez DPH za 1 tonu. 
 
Poznámky: 
* Kalendárnym štvrťrokom sa rozumie sled mesiacov idúcich po sebe a to práve: 
1. štvrťrok: január, február, marec 
2. štvrťrok: apríl, máj, jún 
3. štvrťrok: júl, august, september 
4. štvrťrok: október, november, december  
Iné kombinácie mesiacov idúcich po sebe sú neprípustné (napr. február, marec, apríl a pod.) 
a zľavy za takýto štvrtok nebudú priznané. 
 
 
V Trenčíne, dňa  
 
 
...................................... 
Ing. Juraj Jakeš  
predseda predstavenstva 


