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UZNESENIE MsZ č. 1-....../2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

 

a) zrušuje 

 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1-120/2022 zo dňa 28.04.2022. 

 

 

b) schvaľuje  

Zriadenie zberného dvora v areáli spoločnosti BETA-CAR, s.r.o., Drevárska 23, 902 01 

Pezinok.  

 

c) schvaľuje 

 

Nájom pozemku pre zriadenie zberného dvora na parcele „C“ č. 2910/1, ktorej vlastníkom 

je spoločnosť BETA-CAR s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok s výmerou 5 662 m2 

nasledovne: 



- od podpísania zmluvy do 12/2022 

v celkovej sume 1,00 € bez  DPH, t.j. 1,20 € s DPH na celý predmet nájmu,  

- od 1/2023 do 12/2024 

v sume 2.800,00€ bez DPH/mesiac, t.j. 3.360,00€ s DPH/mesiac 

(40 320,00€ s DPH/1 kalendárny rok), 

- od 1/2025 do 12/2025 v sume 5.662,00€, t.j. 6.794,40€ s DPH/mesiac 

(81 532,80€ s DPH/1 kalendárny rok), 

- od 1/2026 do 6/2026 v sume 5.662,00€, t.j. 6.794,4€ s DPH/mesiac 

(40 766,40€ s DPH/6 mesiacov). 

 

 

d) schvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenie - zvýšenie príjmových finančných operácií a zvýšenie kapitálových 

výdavkov o sumu 43 927,20 € v tom 14 611,20 € s DPH na nákup kancelárskeho kontajnera 

so sanitou, vodnou nádržou a so zabezpečením dverí a okien mrežou  a  29 316,00 € s DPH na 

nákup oceľovej mostovej cestnej váhy, krytie z rezervného fondu 

 

       príjmové finančné operácie:  KZ 46, EK 454 001, v sume 43 927,20€ 

       kapitálové výdavky: PR:  6.1.1, KZ 46, FK 05.1.0, EK 712 001, v sume 14 611,20€ 

                                          PR:  6.1.1, KZ 46, FK 05.1.0, EK 713 004, v sume 29 316,00€ 

 

 

 

                                                                     d) schvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenie - zvýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady a zvýšenie bežných výdavkov o sumu 11 400,00€. Je predpoklad zvýšeného výberu 

poplatku za KO a DSO za minulé roky (nedoplatky), z dôvodu využitia daňovej exekúcie podľa 

§ 108 Daňového poriadku, t.j. daňovej exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu vedeného u 

poskytovateľa platobných služieb a exekúcie zadržaním vodičského preukazu podľa § 148a 

Daňového poriadku.  

bežné príjmy: KZ 41, EK 133 013, v sume 11 400,00 € 

bežné výdavky: PR 15, KZ 41, FK 0111, EK 600 v sume 11 400,00 € 

 

e) schvaľuje 

Zánik správy majetku Mesta Pezinok, ktorý bol do 30.06.2017 vedený na účte 022, 019, 771 

v účtovníctve Mesta Pezinok a od 1.7.2017 odovzdaný do majetku príspevkovej organizácie 

Mestský podnik služieb Pezinok, Trnavská 10, Pezinok v zostatkovej cene k 30.06.2017 vo 

výške  14 886,70 € zahŕňajúceho dlhodobý hmotný majetok (20 ks kontajnerov). 

 

 

 



a) bez pripomienok 

b) s týmito pripomienkami 

 

Dôvodová správa 

 

Mesto Pezinok, v rámci plánovaného rozšírenia služieb občanom, znižovania množstva 

odpadu na verejných priestranstvách, tvorby čiernych skládok v prírode a pravidelných 

dopytov občanov, plánuje na svojom území zriadiť zberný dvor.  

 

V zmysle §80 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o odpadoch“) je zberný dvor zariadenie na zber komunálnych odpadov 

a drobných stavebných dopadov zriadených obcou alebo združením obcí a prevádzkované 

obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo  združením 

obcí na túto činnosť v súlade s vyhláškou č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len „vyhláška“). 

 

 Zberný dvor bude v zmysle §82 ods. 1 zákona o dopadoch určený pre bezplatné 

odovzdanie oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov pre fyzické osoby, ktoré sa 

nachádzajú na území obce, v ktorej sú poplatníkom a ktorého prevádzka je zabezpečená 

združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom.  

 

 Mesto Pezinok plánuje zriadiť zberný dvor na vlastnom pozemku cca v roku 2024 na 

Viničnianskej ceste. Mestský pozemok je vybraný strategicky z dôvodu platného územného 

plánu mesta Pezinok. Na danej parcele sa majú vybudovať tri prevádzky, ktoré sa vedia dopĺňať 

a úzko spolupracovať. Ich vybudovanie nie je navzájom podmienené, sú samostatne 

prevádzky schopné. 

 

 

Ilustračná schéma plánovaného komplexu areálov na Viničianskej ceste: 

A – Mestská kompostáreň 

B – Mestský zberný dvor 



C – Areál Mestského podniku služieb – Komunálne služby mesta Pezinok 

Obyvatelia mesta Pezinok nemajú v súčasnosti možnosť zbavovať sa komunálneho 

odpadu (hlavne objemného a drevného odpadu) okrem celomestských upratovaní, a sú týmto 

viazaní na konkrétne dátumy počas roka. Občania sa neustále dopytujú kedy a kde môžu dané 

odpady odviesť a termíny jarného upratovania, aj keď ich frekvencia bola navýšená, sú 

nedostatočné. Z uvedeného dôvodu mesto hľadalo aj rýchle a krátkodobé riešenie, aby 

poskytlo obyvateľom žiadanú službu. Na obdobie realizácie zberného dvora (2-2,5roka) 

na Viničnianskej ceste je preto zámer vybudovať zberný dvor v areáli Betacar – na 

prenajatom pozemku. 

 

Nevyhnutné požiadavky zo strany mesta boli definované: 

- prevádzkovo nezávislé autonómne prostredie 

- vybudované spevnené plochy z dôvodu šetrenia vlastných finančných zdrojov 

- oplotenie a ideálne osvetlenie 

- možnosť vybudovať kamerový systém a pripojiť na MsP 

- elektrické pripojenie 

- min. prevádzková plocha 4 000 m2 

 

Mesto Pezinok nedisponuje v súčasnosti vlastníctvom pozemkov, ktoré by súčasne 

spĺňali parametre vhodného funkčného využitia v zmysle územného plánu UB 07-14 – 

územie priemyselnej a stavebnej výroby a skladového hospodárstva, a mali by spevnenú 

plochu, oplotenie a vhodný prístup na predmetný pozemok.  

Po dôkladnej analýze vykonanej referátom územného rozvoja vyšiel ako najvhodnejší 

pozemkom (parcela „C“ č. 2910/1)  na území celého mesta pre zriadenie okamžitého zberného 

dvora, ktorý je vlastníctve spoločnosti BETA-CAR s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok (ďalej 

len „BETA-CAR, s.r.o.“). 



Spoločnosť BETA-CAR s.r.o. má k dispozícii oplotený objekt s výmerou 5 662 m2 

s dvojkrídlovou vstupnou bránou vhodnou na využitie zberného dvora po dobu cca 2 rokov, 

alebo do zriadenia nového zberného dvora na Viničnianskej ceste. 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

Mesto Pezinok nemá zriadený zberný dvor na zber komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov. V zmysle Zmluvy o zabezpečení zberu nebezpečných odpadov 

uzatvorenej so spoločnosťou PETMAS spol. s.r.o., Šenkvická 12, 92 01 Pezinok zo dňa 

22.10.2008 na Viničnianskej ceste 25 v Pezinku (areál spoločnosti Marius Pedersen, a. s.) 

zabezpečuje Mesto Pezinok pre svojich občanov iba odber, uloženie, odvoz a zhodnotenie 

alebo zneškodnenie vytriedeného odpadu s obsahom škodlivín. 

 

Z dôvodu zabezpečenia rozvoja odpadového hospodárstva v okresnom meste; zníženia 

nákladov na odvoz odpadov z okolia smetných nádob a smetných stanovíšť; sanácie skládok z 

extravilánu mesta; zabezpečenia čistoty mesta; odstránenia vizuálneho smogu; zabezpečenia 

dodatočného miesta pre zber odpadov od dverí; zber osobitného zberu odpadov, ktoré mesto 

nezabezpečuje pravidelne; prenos/zber špecifického odpadu zozbieraného v meste (napr. DSO 

a i.), ktoré sa prepravujú zo zberného dvora na recykláciu a Transformačného procesu 



Mestského podniku služieb, Trnavská 10, 902 01 Pezinok (Uznesenie MsZ č. 1-284/2021 zo 

dňa 15.12.2021) chce Mesto Pezinok zriadiť zberný dvor v zmysle zákona o odpadoch 

a príslušnými právnymi predpismi. 

 

 

RIEŠENIE ZBERNÉHO DVORA V BETA-CARe 

 

Odpady budú v zariadení na zber odpadov zberané od občanov Mesta Pezinok (trvalý 

pobyt), ukladané voľne na betónovú plochu/betónových kójí a do kontajnerov (20 ks). 

Preberanie odpadov sa bude vykonávať v zmysle platnej legislatívy a samotné zariadenie bude 

označené v zmysle zákona o odpadoch a jeho príslušných právnych predpisov. Váženie bude 

zabezpečené pomocou mostovej váhy na váženie odpadov, prepojenou na PC s programom na 

váženie vo vnútri administratívnej budovy so sanitou. Prevádzku a evidenciu toku zbieraných 

odpadov bude zabezpečovať pracovník poverený obcou. Dovoz odpadu do zberného dvora sa 

bude realizovať individuálnou dopravou pôvodcov odpadu, prípadne obecnými dopravnými 

prostriedkami. 

 

 

 

Preberanie odpadov sa bude uskutočňovať nasledovne: 

- pôvodca odpadu je povinný sa pri vstupe do zberného dvora ohlásiť u povereného 

pracovníka, 

- pracovník poverený prevádzkou zariadenia na zber odpadov preverí druh dovážaného 

odpadu. V prípade, že na tento druh odpadu nemá zberný dvor vydaný platný súhlas z 

OÚ v Pezinku, zabráni poverený pracovník pôvodcovi umiestniť tento odpad do 

zberného dvora, 

- následne bude pôvodca inštruovaný o mieste, na ktorom sa má odpad odvážiť a zložiť,  

- váženie odpadov sa zaznamená do evidencie, 

- odovzdanie odpadov v zbernom dvore potvrdí pôvodca odpadu svojím podpisom na 

príslušnom tlačive. 

 

 

Prevádzková doba bude súčasťou Prevádzkového poriadku pre zariadenie na zber 

odpadov, ktorého súhlas udeľuje okresný úrad v zmysle § 97 zákona o odpadoch.  

Na zbernom dvore zatiaľ uvažujeme s prevádzkovou dobou so započítaním obednej prestávky 

v čase od 12,00 do 12,30 hod. nasledovne: 

 

DEŇ PREVÁDZKOVÁ DOBA 

Pondelok Zatvorené 

Utorok 7,30 – 15,30 

Streda 7,30 – 17,00 

Štvrtok 7,30 – 15,30 

Piatok 7,30 – 15,30 



Sobota 7,30 – 14,00 

Nedeľa Zatvorené 

 

 

Zberný dvor bude otvorený v dňoch utorok – sobota, pričom pondelok bude slúžiť na 

odvoz odpadov z jeho areálu a pre potreby zamestnancov Miestneho podniku služieb Pezinok. 

Prevádzková doba bude v prípade potreby zmenená. Priestory zberného dvora plánujeme 

monitorovať kamerovým systémom. 

 

V zmysle §97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch bude mesto Pezinok žiadať súhlas na 

prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Mesto Pezinok požiadalo Okresný úrad Pezinok 

listom zo dňa 21.3.2022 o posúdenie vplyvov na životné prostredie v zmysle §56 písm. e) 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon 

o posudzovaní vplyvov“) pre zriadenie zberného dvora pre nasledujúce ostatné odpady: 

 

 

 

 

Katalógové 

číslo 

 

Názov druhu odpadu 

 

Kategória 

20 01 01 papier a lepenka O 

20 01 02 sklo O 

20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 

(kompozity na báze lepenky) 

O 

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 

20 01 25 jedlé oleje a tuky O 

20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 

01 27 

O 

20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O 

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené 

v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

O 

20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 

20 01 39 plasty O 

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O 

20 02 02 zemina a kamenivo O 

20 03 01  zmesový komunálny odpad O 

20 03 03 odpad z čistenia ulíc O 



20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O 

20 03 07 objemný odpad O 

20 03 08 drobný stavebný odpad O 

 

 Mesto Pezinok dňa 8.4.2022 prijalo od Okresného úradu Pezinok odpoveď, že 

navrhované odpady/navrhovaná činnosť nespĺňa kritéria podľa § 18 a prílohy č. 8 zákona 

o posudzovaní vplyvov (kapitola č. 9 Infraštruktúra, položka 10 Zhromažďovanie odpadov zo 

železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel bez limitu), a preto nie je 

potrebné vykonať zisťovacie konanie ani posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na 

životné prostredie podľa uvedeného zákona.  

 

Do vyššie spomínaných odpadov neboli zaradené neželezné a železné kovy z 

dôvodu, aby neboli posudzované činnosti v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov 

v zisťovacom konaní pre:   

9.10  Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých 

vozidiel – okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje 

z kovu.  

 Odpady v tabuľke uvedenej nižšie nebudú prijímané od fyzických osôb/občanov 

ale zber odpadov bude slúžiť iba pre potreby Mesta Pezinok a Mestského podniku služieb 

z dôvodu vykonávania ďalších služieb občanom (ako napr. zber odpadu z uličných košov, 

zber psích exkrementov, zametanie verejných priestranstiev a pod.): 

 

 

Katalógové 

číslo 

 

Názov druhu odpadu 

 

Kategória 

20 03 01  zmesový komunálny odpad O 

20 03 03 odpad z čistenia ulíc O 

20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O 

 

 

  Pri zbere drobného stavebného odpadu - DSO (betón, odklady, dlažba, omietka, 

tehly, duté tvárnice, strešná krytina – škridle) bude Mesto Pezinok môcť efektívnejšie 

dozerať na zber daného odpadu od svojich občanov. Priebeh odovzdávania drobného 

stavebného odpadu (ďalej len „DSO“) bude jednoduchý: 

- pred vyložením drobného stavebného dopadu sa vozidlo s nákladom odváži na mostovej 

váhe,  

- návštevník vyplní formulár Oznámenie poplatníka k vyrubeniu miestneho poplatku za 

DSO,  

- náklad návštevník vyloží do príslušného boxu/kontajnera a následne sa odváži vyložené 

vozidlo bez DSO, 



- návštevník podpíše vážny lístok a formulár a pracovník zberného dvora vyrubí 

poplatok. Následne plynie lehota 15 dní na zaplatenie poplatku v hotovosti do pokladne 

Mestského úradu Pezinok alebo využije možnosť úhrady cez internetbanking.  

 

Aby náklady súvisiace s ukladaním DSO nemuseli znášať všetci poplatníci mesta Pezinok, 

najmä tí, ktorí ho v priebehu roka vôbec nevyprodukovali, bude poplatok kategórie stavebného 

odpadu vyňatí z paušálneho poplatku.     

 

Mesto Pezinok chce zároveň Okresný úrad Pezinok, M. R. Štefánika 24/10, 902 01 

Pezinok, po zriadení zberného dvora, požiadať o udelenie súhlasu v zmysle §97 ods. 1 

písm. n) zákona o odpadoch na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie 

v domácností. Následne chce Mesto Pezinok zaviesť aj tzv. upcycling, kedy môžu občania 

ukladať veci na vyhradenom mieste s možnosťou, že si ich môžu bezplatne prevziať 

a druhotne využiť aj iní občania napr. dvere, gauče, kreslá, skrine, skrinky, poličky, 

dlažba, sanita, športové potreby, hračky a i. 

 

 Uznesením MsZ č. 1-120/2022 zo dňa 28.04.2022 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

schválilo dočasné zriadenie zberného miesta na Fajgalskej ulici v intervaloch každú štvrtú 

sobotu v časoch od 7:00 hod do 14:00 hod. do vybudovania zberného dvoru. Primátor mesta 

voči tomuto uzneseniu uplatnil sistačné právo. Keďže sa predkladá návrh na schválenie 

zberného dvora, schválené avšak neúčinné uznesenie stráca význam, preto predkladáme  

súčasne návrh na jeho zrušenie.  

 

Predpokladané vstupné náklady na zberný dvor sú zhrnuté v tabuľke nižšie. Na zber odpadov 

budú použité veľkokapacitné kontajnery z areálu na Fajgalskej ceste (majetok mesta Pezinok). 

 

Názov Bližšia špecifikácia Cena v € 

TECHNICKÉ VYBAVENIE   

Kancelársky kontajner so sanitou, vodnou nádržou a so 

zabezpečením dverí a okien mrežou  

 

Vonkajšie rozmery 

6058x2438x2791mm 

Vnútorný výška 

priestoru 2 500 mm 

Sanitárne vybavenie – 

sprchovací kút 800x800 

mm so závesom, 1x 

bojler 80l, 1xWC, 1x 

umývadlo cca 45 cm 

Mreže na vchodové 

dvere cca 1100x2300 

mm 

Mreže na okno 900/1200 

mm 

Mreže na okno 600/400 

12 176 bez 

DPH 

 

14 611,20 

s DPH 



Vodná nádrž 300 l + 

čerpadlo + zásuvka 

230V 

Doprava 

 

Termín dodania do cca 

7 týždňov od prijatia 

záväznej objednávky  

Oceľová mostová cestná váha 

 

 

 

 

Váživosť od 200 kg do 40 000 kg 

 

Váhu je možné realizovať v dvoch základných verziách a 

to ako nadúrovňovú – nad vozovkou alebo úrovňovú - v 

rovine s vozovkou. 

Cestná mostná váha, typ 

HEM-LP 12 m, montáž, 

nájazdy, kotvenie, 

uvedenie do prevádzky, 

kalibrácia a justáž váhy, 

certifikácia váhy, 

spotrebný materiál, 

vážiaci SW s databázou 

zákazníkov, personálny 

PC+monitor+tlačiareň, 

doprava, žeriavnícke 

práce 

 

Doplnkové služby 

externý displej, 2x 

kamera, 2x semafor + 

stĺpy pre kamery + 

inštalácia (montáž 

systému) 

 

Dodacia doba 3 – 4 

týždne od podpísania 

zmluvy. 

 

20 490 bez 

DPH 

 

24 588 

s DPH 

 

 

 

 

 

 

3940 bez 

DPH 

 

4728 s 

DPH 

 

 

 spolu 
43 927,2 € 

s DPH 

INÉ ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY   

Finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu 

škodu 

Poistná suma do 500 € 

alebo 

Poistná suma do 10 000 

€ 

cena z roku 2021 

500,00/rok 

alebo  

650,00/rok 

Tabule 

 

Napr. prevádzkové 

hodiny ZD, 

prevádzkový čas 

zariadenia, zoznam 

150 €/ks 

 

2250 € s 

DPH 



druhov odpadov, 

s ktorými sa 

v zariadení nakladá, 

označenie druhov 

odpadov a i. 

Cca 15 ks tabúľ 

Lekárnička, hasiaci prístroj  150 € 

Vykurovacie zariadenie - elektrické 
1 ks radiátor do 

kontajnera 
100 € 

Vybavenie kancelárskeho kontajnera  

stôl, kancelárske 

kreslo, 2x stolička, 

skriňa, kontajner pod 

stôl 

780 € s 

DPH 

 
Spolu 

 

3930 € s 

DPH 

 

 

 

 

 

 

 



 

Predpokladané náklady na zbernom dvore 

 

Názov druhu odpadu Kategória 

Predpokladané 

množstvo 

vyzbieraného 

odpadu v Pezinku 

na dočasnom 

zbernom dvore v 

tonách 

Zhodnotenie/zneškod

nenie odpadov 

pomocou koncového 

odberateľa 

 Náklady na zvoz 

(zhŕňanie/naložen

ie) odpadu 

z dočasného 

zberného dvora 

v € 

Celkové predpokladané 

náklady/rok v € 

Cena eur s DPH za 

tonu/celkovo 
  

    

papier a lepenka O 238,85 0 0   0 

sklo O 69,15 0 0   0 

viacvrstvové kombinované 

materiály na báze lepenky 

(kompozity na báze 

lepenky) 

O 1 0 0   0 

biologicky rozložiteľný 

kuchynský a reštauračný 

odpad 

O 1 64 0   64 

jedlé oleje a tuky O 1 0 0   0 

farby, tlačiarenské farby, 

lepidlá a živice iné ako 

uvedené v 20 01 27 

O 0         

batérie a akumulátory iné 

ako uvedené v 20 01 33 
O 0         

vyradené elektrické a 

elektronické zariadenia iné 

ako uvedené 

O 10 0 0   0 



 

v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 

35 
  

drevo iné ako uvedené v 20 

01 37 
O 117,63 

117,63t x 24 eur/t = 

2823,12 € 

194,4 € /5 ton do 

jedného 30 m3 

kontajnera/ 

  

2823,12+4665,6 = 7 488,72 
117,63/5 = 24 ks 

kontajnerov                         

24 x194,4 € 

(prevoz + 

naloženie) = 

4665,6 € 

4 665,60 

plasty O 8,47 0 0   0 

biologicky rozložiteľný 

odpad 
O 806 

806t * 40 €/t = 32240 

€ 

9 km (tam-

späť)*1,50 €+4,50 

€ naloženie (1 

kontajner) - 18 €                                

806t odpady/2,5t 

(1 kontajner) = 

322,4 €                             

322,40 32240+322,4*18=38 043,20 

zemina a kamenivo O 10 

34,32 € (uloženie na 

skládke Dubová) + 

zákonný poplatok 19 

€/tona 

prevoz z Pezinka 

na skládku 26 km 

(tam-späť) v sume 

50 €/1 

kontajner*7,5 € 

100,00 53,32*10+50*2 =632,20 

zmesový komunálny odpad O 200 
78€/tona x 200 € v 

sume 15 600 € 

2 km*1,50 €+4,50 

€ naloženie (1 

kontajner) - 7,5 €                                

200t odpady/4t (1 

kontajner) = 375 €                             

375,00 15 600+375 =15 975 



 

odpad z čistenia ulíc O 85 

85t*84,18 € (uloženie 

odpadu na skládke 

Dubová) + 85*19 € 

zákonný poplatok = 

8770,3 

prevoz z Pezinka 

na skládku 26 km 

(tam-späť) v sume 

50 €/1 kontajner 

*17 kontejnerov = 

850 €  

850 8770,3+850= 9620,3 

odpad z čistenia kanalizácie O 0 0 0 0 0 

objemný odpad O 574,24 

78€/tona * 574,24 

tona v sume 44790,72 

€ 

2 km (tam-

späť)*1,50 €+4,50 

€ naloženie (1 

kontajner) - 7,5 €                                

574,24t odpady/4t 

(1 kontajner) =  

144 

kontajnerov*7,5 € 

=1080                   

1 080,00 44790,72+1080=45 870,72 

drobný stavebný odpad O 200 
46,8€/tona*200 tona 

=9360 

2 km (tam-

späť)*1,50 €+4,50 

€ naloženie (1 

kontajner) - 7,5 €   

200t odpady/4t (1 

kontajner) =  50 

kontajnerov*7,5 € 

=375    

375,00 9360+375=9 735,00 

     7768,00 127 365,10 

 

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - Cena sa bude meniť, nakoľko nová zmluva na zvoz BRKO bude uzatvorená cca od 1.6.2022,  po 

úspešnom ukončení VO. 

Jedlé oleje a tuky – príjem v zmysle uzatvorenej zmluvy 0,38 € s DPH/1l oleja a tukov. 

 



 

Porovnanie nákladov – hrubý zjednodušený odhad 

 

Činnosť 
suma v € s DPH 

za rok 2021 

Čistenie okolo kontajnerov 81 342,07 

Odstraňovanie čiernych skládok + jarné a jesenné upratovanie 12 243,08 

spolu (zahŕňa iba odvoz a prácu) 93 585,15 

  

    

Zberný dvor - predpokladané náklady na odvoz 7 768,00 

Nájom á rok (obdobie 1.8.2022 - 31.12.2024) *referenčný rok 33 368,77 

personálne náklady (1,5 človeka) 27 360,00 

spolu 68 496,77 

  

Predpokladaný rozdiel (úspora) 25 088,38 
 

 


