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CENNÍK SPOLOČNOSTI POHRONIE, a.s. 

Ceny za zneškodnenie odpadov skládkovaním  na Skládke odpadov Zvolenská Slatina 

(platné od 1.1.2023) 
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Názov položky / druh odpadu 

Zákl. cena 
bez DPH 

DPH 20% Poplatok a) 
Celk. cena s 
DPH a popl. 

cena v € za 1 t odpadu 

Priemyselné odpady h) 

1 b) 

1.1 
Výkopová zemina a kamenivo  
(17 05 04 a 17 05 06) 

20,50 4,10 10,00 34,60 

1.2 

Stavebný odpad frakcia do 30 cm  
okrem zmiešaných stavebných odpadov 
zo stavieb a demolácii (17 09 04) a 
bitúmenových zmesí (17 03 02) c) 

20,50 4,10 30,00 54,60 

1.3 

Stavebný odpad frakcia nad 30 cm okrem 
zmiešaných stavebných odpadov zo 
stavieb a demolácii (17 09 04)  a 
bitúmenových zmesí (17 03 02) c) 

34,29 6,86 30,00 71,15 

1.4 Inertný odpad d) 20,50 4,10 7,00 31,60 

1.5 
Zmiešané stavebné odpady zo stavieb a 
demolácii (17 09 04) a bitúmenové zmesi 
(17 03 02) c) 

70,52 14,10 30,00 114,62 

1.6 

Zmiešané stavebné odpady zo stavieb a 
demolácii (17 09 04) a bitúmenové zmesi 
(17 03 02) c) , ktorých objemová hmotnosť 
je menšia ako 150 kg/m3, alebo nízko 
zhutniteľný odpad a úletový odpad 

123,00 24,60 
 

30,00 
 

177,60 

1.7 
Priemyselný odpad nezahrnutý v 
položkách 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6  

70,52 14,10 
7,00 91,62 

30,00 e) 114,62 

1.8 

Priemyselný odpad, ktorého objemová 
hmotnosť je menšia ako 150 kg/m3, 
alebo nízko zhutniteľný odpad a úletový 
odpad 

123,00 24,60 
7,00 154,60 

30,00 e) 177,60 

Komunálne odpady 

2 f) 2.1 
Zmesový komunálny odpad (20 03 01) a 
objemný odpad (20 03 07) 

40,72 8,14 11,00 - 33,00 59,86 - 81,86 

3 g) 

3.1 Drobný stavebný odpad (20 03 08) 40,72 8,14 8,00 56,86 

3.2 Zemina a kamenivo (20 02 02) 40,72 8,14 7,00 55,86 

3.3 
Iné druhy komunálneho odpadu 
nezahrnuté v položkách 2.1, 3.1 a 3.2 

40,72 8,14 19,00 67,86 
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Poznámky:      

 

a) Podľa Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie 
odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z.z.) 

 
b) Podľa Prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z.z. 

 

c) Stavebný odpad uvedený v Prílohe č. 3 Zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene 
a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

 

d) Inertný odpad podľa § 2 ods.2 Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 o skládkovaní odpadov a uskladnení 
odpadovej ortuti 

 

e) Priemyselný ostatný odpad uvedený v Prílohe č. 4 Zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov 
a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 
f) Podľa Prílohy č. 1 Tabuľka č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z.z. 

 
g) Podľa Prílohy č. 1 Tabuľka č. 2 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z.z. 

 

h) 
 
 

i) 
 

Podľa § 2 ods. b) Zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 
587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  

Prevádzkovateľ skládky je oprávnený obmedziť množstvo prijímaného odpadu čiastočne alebo úplne 

z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov, pričom  sa to nepovažuje za porušenie zmluvných povinností  

zo strany prevádzkovateľa skládky. 

 
 

 
 

     
V prípade zmeny príslušných zákonov a predpisov prevádzkovateľ skládky upraví ceny a poplatky za zneškodňovanie 
odpadov. Platnosť cenníka končí vydaním nového cenníka. 
 
       

 
      

          Vo Zvolene, dňa .......................  V ..............................., dňa ...................  

       

       

       

       

       
       

 .......................................................................               .........................................................................  

 v zastúpení: Jozef  Pivka, regionálny riaditeľ Ing. Milan Jakubík, starosta obce     
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Podmienky na poskytovanie množstvových zliav na zneškodňovanie odpadu skládkovaním  na skládke odpadov 
Spoločnosti Pohronie, a. s., Zvolenská Slatina 

       

Spoločnosť Pohronie, a. s. bude poskytovať množstvové zľavy v zmysle platného cenníka. Základ pre priznanie 
množstvových zliav bude množstvo dodaného odpadu v položkách 1.2 až 3.3 platného cenníka na zneškodnenie 
skládkovaním za obdobie jednotlivých kalendárnych štvrťrokov.  

       

Množstvové zľavy sa určujú nasledovne:     

 
      

Pôvodca resp. držiteľ odpadu, ktorý dovezie spolu viac ako 3 500 ton a menej ako 5 000 ton dodaného odpadu za 
obdobie kalendárneho štvrťroku v položkách 2.1 až 3.3 platného cenníka, bude mať zľavy z cenníkových cien vo výške 
3,69 € bez DPH / t odpadu v  položkách 2.1 až 3.3. 

 
      

Pôvodca resp. držiteľ odpadu, ktorý dovezie spolu viac ako 5 000 ton dodaného odpadu za obdobie kalendárneho 
štvrťroku v položkách 1.2 až 3.3 platného cenníka, bude mať zľavy z cenníkových cien nasledovne: 

       

 -  2,82  bez DPH / t v položke 1.2     

 - 10,25 € bez DPH / t v položkách 1.3. a 1.4  
   

 - 17,30 € bez DPH / t v položkách 2.1 až 3.3  
   

 

Množstvová zľava nebude uplatnená a uznaná, ak  úhrada faktúry bude po splatnosti. 

 
  

   
Odpad položiek 1.2 až 1.8 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 zmluvne dojednanú cenu nižšiu ako je cena tejto 
položky v platnom cenníku. 

       

       

       

       
          Vo Zvolene, dňa .......................  V ..............................., dňa ............................. 

    

    

    

    

    
    

 .......................................................................               ......................................................................... 

 v zastúpení: Jozef  Pivka, regionálny riaditeľ Ing. Milan Jakubík, starosta obce    

     


