Mestský podnik Spišská Belá, Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá

Cenník uloženia odpadov na Skládke odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný
Platnosť od 01.07.2020
Na skládku je možné doviezť odpad len na základe zmluvy, resp. objednávky.
Vzhľadom na naplnenosť kapacity skládky sa zemina a kamenivo uskladňuje len vo výnimočných prípadoch.
Katalógové číslo
odpadu

Názov skupiny odpadu

Popis odpadu

Komunálne odpady b)

Cena za odpad

Poplatok za uloženie
a)
odpadu na skládku

Celková cena
s poplatkom

bez DPH

DPH

bez DPH

s DPH

34,00 €

6,80 €

8,00 € - 26,00 €

48,80 € - 66,80 €

20 03 01

zmesový komunálny odpad

Odpad vyzbieraný v obciach a v mestách a odpad
po vytriedení zložiek separovaného odpadu.

20 03 07

objemný odpad

Odpad vyzbieraný v obciach a v mestách, ktorý nie je
možné prepravovať bežnými kuka alebo MOK nádobami.

34,00 €

6,80 €

8,00 € - 26,00 €

48,80 € - 66,80 €

20 03 08

drobný stavebný odpad

Odpad zo stavieb ako tehly, škridly, betón a pod.

34,00 €

6,80 €

7,00 €

47,80 €

zemina a kamenivo

Výkopová zemina a kamenivo.

34,00 €

6,80 €

5,00 €

45,80 €

34,00 €

6,80 €

18,00 €

58,80 €

20 02 02

Iné druhy komunálnych odpadov podľa povolenia, nie nebezpečné, nezahrnuté v predošlých
položkách.

Poznámky:
a) Poplatok platný od 1.3.2020 podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 Nariadenia vlády 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
b) Podľa Prílohy č. 1 Tabuľky č. 1 a Tabuľky č. 2 k Nariadeniu 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 prípade zmeny príslušných zákonov a predpisov prevádzkovateľ skládky upraví ceny a poplatky za zneškodňovanie odpadov.
Platnosť cenníka končí vydaním nového cenníka.
Ďalšie druhy odpadov na vyžiadanie.

