
Vynaloženie finančných prostriedkov na odpadové hospodárstvo za rok 2022, za mesiac 

Apríl 
 

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o. – 
K. O. S. s. r. o. 

zneškodnenie odpadu skládka Rakovice 

  

Názov tovaru alebo služby množstvo MJ Cena/MJ Celkom bez DPH 
Zneškodnenie odpadu 200301 zmesový 
komunálny odpad 

75,380 t 33,00 2487,54 

Zneškodnenie odpadu 200307 objemný 
odpad 

5,230 t 33,00 172,59 

Zneškodnenie odpadu 200308 drobný 
stavebný odpad 

19,960 t 40,00 798,40 

Zákonný poplatok zmesový komunálny 
odpad a objemný odpad 50 < x <= 60 

80,610 t 11,00 886,71 

Zákonný poplatok iné druhy 
komunálneho odpadu – drobný stavebný 
odpad 200308 

19,960 t 8,00 159,68 

Celkom k úhrade s DPH 5196,63 € 
 

 

Marius Pedersen, a. s. odvoz odpadu 

 

Názov tovaru alebo služby Množstvo MJ Cena/MJ Celkom 
bez DPH 

Typ kontajnera 1100 l plechový komunál, interval 
odvozu – 1 x 14 dní 

3 ks 17,70 53,11 

Typ kontajnera 1100 l komunál, interval odvozu – 1 
x mesačne 

3 ks 7,95 23,85 

Typ kontajnera 1100 l komunál, interval odvozu – 1 
x týždenne 

49 ks 35,40 1734,76 

Typ kontajnera 1100 l komunál, interval odvozu – 1 
x 14 dní 

79 ks 17,70 1398,43 

Typ kontajnera 1100 l plechový komunál, interval 
odvozu – 1 x týždenne 

16 ks 35,40 566,45 

Typ kontajnera 120 l komunál, interval odvozu – 1 x 
mesačne 

15 ks 0,88 13,20 

Typ kontajnera 120 l komunál, interval odvozu – 1 x 
14 dní 

1594 ks 2,08 3315,52 

Celkom k úhrade s DPH  8526,38 € 
 
  
 
 
 
 

 

Názov tovaru alebo služby Množstvo MJ Cena/
MJ 

Spolu s DPH 



Mimoriadny vývoz 1100 l nádob cintorín  5 ks 8,17 49,02 € 
  
 
  

Názov tovaru alebo služby množstvo MJ Cena/MJ Celkom bez 
DPH 

     
zneškodnenie odpadu 200121 žiarivky a iný 
odpad obsahujúci ortuť Y29 

0,060 t  0 

zneškodnenie odpadu 200123 vyradené 
zariadenia obsahujúce chlórfluórované 
uhľovodíky 

1,240 t  0 

zneškodnenie odpadu 200126 oleje a tuky 
iné ako uvedené v 200125 

0,700 t  0 

zneškodnenie odpadu 200127 farby, 
tlačiarenské farby, lepidlá a živice 
obsahujúce nebezpečné látky 

0,500 t  0 

zneškodnenie odpadu 200135 vyradené 
elektrické a elektronické zariadenia iné ako 
uvedené v 200121 a 200123, obsahujúce 
nebezpečné časti 

0,400 t  0 

zneškodnenie odpadu 200136 vyradené 
elektrické a elektronické zariadenia iné ako 
uvedené v 200121, 200123 a 200135 

 
2,060 

t  0 

zber a preprava nebezpečných odpadov 
Ekoskladom 

3952,000 osoba 0,19 750,88 

Celkom k úhrade s DPH  901,06 € 
 

LESOS odvoz odpadu 

Služba – vývoz odpadu na skládku K. O. S. 
Rakovice háj, odvoz kovového odpadu, odvoz 
odpadu zo zelene na skládku PVOD Madunice 

1344,84 € s DPH 

 

 

 

 

 

 

PVOD Madunice uskladnenie BIO odpadu 

 

Názov služby MJ Jedn. cena množstvo Spolu s DPH 
Uskladnenie 
biologického 
odpadu 

 
t 

 
20 

 
9,168 

 

220,03 € 

 



 

Fidelity Trade s.r.o. Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu 

 

Názov služby MJ Jedn. cena množstvo Spolu s DPH 
Odvoz BRKO  

týždne 
 

340,00 
 

4 
 

1632,00 € 
 

 

Celkom k úhrade s DPH 17 869,96 € 
 


