
Z M L U V A  
o zabezpečení zberu,  prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu 

č. 55/2021/RŽP 
uzatvorená v zmysle  § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení  

neskorších predpisov 
 
 
  

 Zmluvné strany: 
1. Objednávateľ:  Mesto Dubnica nad Váhom 

Sídlo:   Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpený:  Mgr. et. Mgr. Petrom Wolfom, primátorom mesta 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  
a/ zmluvných:  Mgr. Janka Beniaková 
b/ technických: Mgr. Janka Beniaková 
IČO:   00 317 209 
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Považská Bystrica 
Číslo účtu:  SK47 0200 0000 0000 1972 3372 
(ďalej ako objednávateľ) 
 

a 
 

2. Zhotoviteľ:  TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 
Sídlo:   Nádražná 4007, P.O.BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpený:  Mgr. Vladimírou Klačanskou, konateľkou spoločnosti 
   Ing. Tomášom Trúchlym, konateľom spoločnosti 
IČO:   36 312 941 
IČ DPH:  SK2020115592 
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Považská Bystrica 
Číslo účtu:  SK75 0200 0000 0035 6870 7555 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, Vložka č. 12038/R 
(ďalej ako zhotoviteľ) 

 
 
 
 
  Čl. I 

Všeobecné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva upravuje vzťah medzi Mestom Dubnica nad Váhom  (ďalej len 

objednávateľ) a TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. (ďalej len zhotoviteľ) vo veci zberu, 
prepravy, zneškodňovania, zhodnocovania a triedenia komunálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu na území mesta Dubnica nad Váhom.  
 

2. Táto zmluva vychádza  zo všeobecných ustanovení zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
v znení neskorších predpisov, právnych predpisov súvisiacich s týmto zákonom 
a platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dubnica nad Váhom o odpadoch, ako 
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aj platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dubnica nad Váhom o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 
     

Čl. II 
Predmet, termíny a miesto plnenia 

 
1. Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa nasledujúce služby: 

a) Zber, preprava a zabezpečenie zneškodnenia zmesového KO od obyvateľov 
a PaFO oprávnených na podnikanie zo zberných nádob s objemom 120 l, 
vývozný cyklus 1x 14 dní, 1x7 dní, 2x7 dní, 3x7 dní. 

b) Zber, preprava a zabezpečenie zneškodnenia zmesového KO od obyvateľov 
a PaFO oprávnených na podnikanie zo zberných nádob s objemom 60 l, 
vývozný cyklus 1x 14 dní, 1x7 dní, 2x7 dní, 3x7 dní. 

c) Zber, preprava a zabezpečenie zneškodnenia zmesového KO od obyvateľov 
a PaFO oprávnených na podnikanie zo zberných nádob s objemom 1 100 l, 
vývozný cyklus 1x 14 dní, 1x7 dní, 2x7 dní, 3x7 dní. 

d) Zber, preprava a zabezpečenie zneškodnenia zmesového KO od obyvateľov – 
majiteľov garáží zo zberných nádob 1100 l, vývozný cyklus 1x14 dní, 1x7 dní, 
2x7 dní, 3x7 dní. 

e) Zber, preprava a zabezpečenie zneškodnenia odpadu z trhovísk, zo zberných 
nádob s objemom 1100 l, vývozný cyklus 1x14 dní, 1x7 dní, 2x7 dní, 3x7 dní. 

f) Zber, preprava a zabezpečenie  zneškodnenia zmesového KO z cintorínov, zo 
zberných nádob 1100 l, vývozný cyklus 1x14, 1x7 dní, 2x7 dní, 3x7 dní, podľa 
potreby a ročného obdobia. 

g) Zber, preprava a zabezpečenie zneškodnenia zmesového KO od obyvateľov a 
PaFO oprávnených na podnikanie zo zberných nádob s objemom 2,4 m3 a 5 
m3, vývozný cyklus 1x14, 1x7 dní, 2x7 dní, 3x7 dní, podľa potreby a ročného 
obdobia. 

h) Zber, preprava a zabezpečenie zneškodnenia zmesového KO od PaFO 
oprávnených na podnikanie zo zberných plastových vriec veľkosti 70 l, 30 l 
a 15 l označených erbom mesta Dubnica nad Váhom, 1x7 dní, 2x7 dní, 3x7 dní 
alebo denne. 

i) Zber, preprava a zabezpečenie zneškodnenia DSO a objemného odpadu – 
v zmysle Kalendára triedeného odpadu resp. na objednávku. 

j) Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu 
podľa Kalendára triedeného zberu. 

k) Zber, preprava, očistenie a zabezpečenie zneškodnenia zmesového KO z nádob 
na uličné smeti, 1x7 dní, 2x7 dní, 3x7 dní (podľa lokalít a ročného obdobia). 

l) Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia elektroodpadu podľa kalendára 
triedeného zberu.  

m) Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia separovane zbieraných zložiek KO 
– papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, kompozity podľa kalendára triedeného 
zberu. 

n) Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia separovane zbieraných zložiek KO 
– šatstvo a textílie, jedlé oleje, drevo podľa Kalendára triedeného zberu. 

o) Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov 
s obsahom škodlivín – 2x ročne podľa Kalendára triedeného zberu. 

p) Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia, prípadne zneškodnenia ostatných 
zložiek komunálnych odpadov, ktoré vzniknú v katastrálnom území Dubnica 
nad Váhom a Prejta. 
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q) Prevádzkovanie zberného dvora pre potreby odovzdávania triedených zložiek 
odpadu obyvateľmi mesta na základe platného Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Dubnica nad Váhom o nakladaní s odpadom, vrátane 
zabezpečenia pracovníkov a zariadení, potrebných k dotriedeniu, oddeľovaniu 
zložiek komunálneho odpadu, vedeniu evidencie prijatého odpadu, 
zabezpečenie množstvového zberu drobného stavebného odpadu. 

r) Zhotoviteľ odoberie všetky oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na 
zbernom dvore - stredisku triedeného zberu a zabezpečí ich zhodnotenie, resp. 
ak to nie je možné ich zneškodnenie. 

s) Prevádzkovanie kompostovísk na parcelách KNC č. 4060 a 1794/2 katastrálne 
územie Dubnica nad Váhom pre potreby odovzdávania biologicky 
rozložiteľného odpadu pochádzajúceho z  katastrálnoho územia Dubnica nad 
Váhom a Prejta (zo záhrad, parkov, cintorínov, verejnej zelene), vrátane 
zabezpečenia pracovníkov a  zariadení, potrebných k spracovaniu biologicky 
rozložiteľného odpadu zo zelene a evidencie prijatého odpadu. 

 
 

 
2. Miestom výkonu služby je katastrálne územie Dubnice nad Váhom a Prejta. 
 
3. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti stanovené platným Všeobecne 

záväzným nariadením mesta Dubnica nad Váhom o odpadoch. 
 

4. Zber, triedenie a prepravu vyhradeného prúdu odpadov – odpadov z obalov 
a neobalových výrobkov vykonáva zhotoviteľ v súlade so zmluvne dohodnutými 
podmienkami s organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá uhrádza náklady na 
zabezpečenie týchto činností v súlade s § 27 ods. 5 zákona č. 79/2015  Z. z. 
o odpadoch. 

 
5. Zhotoviteľ bude vykonávať zber a prepravu komunálneho odpadu zo zberných nádob 

v intervaloch určených objednávateľom podľa harmonogramu schváleného 
objednávateľom. 

 
6. Zhotoviteľ zabezpečí potrebné zberné nádoby a kontajnery na zmesový komunálny 

odpad na náklady objednávateľa.  
 
7. Zhotoviteľ zabezpečí zberné nádoby na triedený zber komunálneho odpadu z 

obalových a neobalových výrobkov na základe dohody s objednávateľom na náklady 
organizácie zodpovednosti výrobcov. 

 
8. Zhotoviteľ bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve vyvezených 

odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení tak, ako stanovuje príslušná 
legislatíva pre oblasť odpadového hospodárstva a tiež evidenciu vyvezeného odpadu 
pre potreby ŠÚ SR vyplývajúcu z § 18 zákona 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 
v znení neskorších predpisov. 

 
9. Rozsah služieb a ich špecifikácia môže byť v príslušnom roku dodatočne spresnená 

poverenými zamestnancami objednávateľa. 
 

10. Rozsah služieb a zmluvná cena môže byť po vzájomnej dohode v budúcich rokoch 
korigovaná podľa skutočností, zistených pri realizácii predmetu plnenia 
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v predchádzajúcich rokoch, v závislosti na legislatívnych zmenách, alebo zmenených 
potrebách objednávateľa, a to na základe dodatku k tejto zmluve v súlade s čl. VII ods. 
3 tejto zmluvy.  

 
11. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnotenie, prípadne zneškodnenie komunálneho odpadu 

v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva v SR, odpady odovzdá len osobe 
oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 
 

 
 

Čl. III 
Zmluvné podmienky 

 
1. Služby budú vykonávané podľa požiadaviek definovaných zodpovedajúcimi platnými 

zákonnými nariadeniami a platnými Všeobecne záväznými nariadeniami Mesta 
Dubnica nad Váhom. 

 
2. Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať vývoz odpadu v stanovený deň, a to podľa 

zmluvne určeného intervalu vývozu (harmonogram vývozu). V prípade, že vývoz 
nebude možné uskutočniť v stanovenom termíne, zhotoviteľ zabezpečí jeho vykonanie 
najneskôr do 24 hodín od stanoveného termínu. Toto neplatí v prípade udalostí mimo 
vplyvu zhotoviteľa (napr. zhotoviteľovi nebude umožnený vstup na súkromný 
pozemok za účelom výkonu dohodnutej služby, v prípade živelnej pohromy, a pod.), 
alebo ak neboli splnené podmienky uvedené v bode 12 tohto článku. 

 
3. Zhotoviteľ je povinný vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, 

bezpečnostným, požiarnym a iným závadám, ku škodám na majetku alebo poškodeniu 
životného prostredia. 

 
4. Zhotoviteľ je povinný práce realizovať tak, aby svojim výkonom prác neblokoval  

výkon prác inej právnickej osoby. Je povinný s nimi vyvíjať súčinnosť.  
 

5. Zhotoviteľ je povinný umiestniť uzatvorené zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na 
pôvodné miesto (stanovište). 

 
6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať stanovištia a okolie zberných nádob a kontajnerov 

v čistote,  odstraňovať z nich nesprávne umiestnený zmesový komunálny odpad vo 
vreckách, oddelene zbierané zložky komunálnych odpadov vždy v termíne ich vývozu 
(plasty, papier a lepenka, sklo, kovy a kompozity). Stanovištia minimálne 2x ročne 
dôkladne vyčistiť, v prípade potreby, po dohode s objednávateľom aj častejšie na 
náklady objednávateľa. 

 
7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne odstrániť nedostatky, vzniknuté pri výkone 

predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný zistené nedostatky bezodkladne oznámiť 
zhotoviteľovi. 

 
8. Zhotoviteľ udržuje zberné nádoby v dobrom technickom a estetickom stave. Ak si 

charakter opravy vyžiada stiahnutie kontajnera zo stanovišťa, zhotoviteľ poskytne na 
dobu opravy náhradný kontajner. V prípade poškodenia zbernej nádoby pri 
manipulácii zhotoviteľ zabezpečí jej opravu alebo výmenu najneskôr do troch dní od 
jej poškodenia. 
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9. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dezinfenkciu zberných nádob 2 x do roka, na 

náklady objednávateľa.  
 

10. Škody spôsobené zamestnancami zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný odstrániť na 
vlastné náklady. 

 
11. Zhotoviteľ má právo nevykonať vývoz odpadu z poškodených nádob, ktoré nie sú 

v jeho vlastníctve alebo správe, ak by toto mohlo viesť poškodeniu zdravia 
zamestnancov alebo majetku zhotoviteľa alebo objednávateľa. Túto skutočnosť 
oznámi zhotoviteľ objednávateľovi najneskoršie v prvý pracovný deň nasledujúci po 
dni, keď takýto stav nastal. 

 
12. Zhotoviteľ má právo priebežne kontrolovať, či vyvážané nádoby a kontajnery 

obsahujú iba dohodnuté druhy odpadu. V opačnom prípade nebude vývoz z nádob 
s nepovoleným obsahom uskutočnený podľa dohodnutého harmonogramu, ale za 
osobitných podmienok. Odpad bude vyseparovaný a náležite zhodnotený alebo 
zneškodnený po dohode s objednávateľom, na náklady objednávateľa. 

 
13. V prípade, že odpadové nádoby nebudú prístupné pre vozidlo zhotoviteľa  v určený 

deň vývozu, zhotoviteľ nevykoná vývoz z týchto nádob, ich vývoz bude vykonaný až 
pri ďalšom termíne zvozu. Túto skutočnosť oznámi zhotoviteľ objednávateľovi 
najneskoršie v prvý pracovný deň nasledujúci po dni, keď takýto stav nastal.  
 

14. Mimoriadny vývoz odpadu uskutoční zhotoviteľ na základe písomnej objednávky 
objednávateľa, v ktorej sa uvedie dohodnutý deň vývozu, počet a druh nádob a tiež 
stanovište, z ktorého bude tento vývoz uskutočnený. 

 
15. Objednávateľ si vyhradzuje právo kontroly objednaných a vykonávaných prác      

v zmysle tejto zmluvy. 
 

 16. Objednávateľ sa zaväzuje za objednané a vykonané služby zaplatiť cenu podľa 
rozsahu vykonaných služieb a jednotkových cien dohodnutých v prílohe tejto  zmluvy. 
 

17. Zhotoviteľ bude práce vykonávať vlastnou spoločnosťou. V prípade realizácie prác v   
      subdodávkach  zodpovedá za realizáciu prác sám zhotoviteľ v plnom rozsahu, a to po 
     stránke  vecnej, finančnej a časovej. 
 
18. Náklady na zabezpečenie množstvového zberu drobného stavebného odpadu počas 

prevádzky zberného dvora znáša objednávateľ. Príjmy z výberu poplatku za 
množstvový zber drobného stavebného odpadu budú zhotoviteľom v pravidelných 
týždňových intervaloch odvádzané objednávateľovi. 

 
 
 

Čl. IV 
Cena a platobné podmienky 

 
1.  Jednotkové ceny za obstarávanú službu  sú určené dohodou podľa Zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. 
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z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, ako ceny maximálne, pričom celková cena služieb za uvedené obdobie 
môže byť zmenená ak: 
a) sa zmení predmet, resp. zväčší alebo zmenší rozsah diela / počet merných 

jednotiek / na žiadosť objednávateľa, 
b) zákonne stanovenou prípadnou zmenou výšky DPH. 

 
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je  Príloha č.1, ktorá obsahuje súpis služieb 

s uvedenými mernými jednotkami a stanovenými cenami podľa bodu 1. článku II tejto 
zmluvy. Ceny za služby uvedené v Prílohe č. 1 sú konečné. 

 
3. Zmeny cien, dodatky a zmluvy uzatvorené na základe tejto zmluvy musia byť 

odsúhlasené a podpísané obidvomi stranami. Platnosť nadobudnú dňom ich podpisu 
a účinnosť nasledujúcim dňom po dni ich zverejnenia. 

 
4. Fakturácia bude vykonávaná jedenkrát mesačne podľa množstva a rozsahu skutočne 

poskytnutých a odsúhlasených služieb a pripojených dokladov, ktorým je sprievodka 
s deklaráciou odpadu, vážny lístok prevádzkovateľa skládky alebo zhodnotiteľa 
odpadov a súpis prác, a to najneskôr do pätnástich dní po ukončení príslušného 
mesiaca. Faktúry budú mať splatnosť 30 dní od dňa ich doručenia, pričom je možné 
dohodnúť splátkový kalendár. 

 
5. Pokiaľ objednávateľ požiada zhotoviteľa o vykonanie mimoriadneho vývozu podľa 

bodu 14 v článku III tejto zmluvy, bude tento fakturovaný zvlášť, pričom bude 
uvedený vo faktúre za mesiac, v ktorom bol uskutočnený. 
 

6. Zhotoviteľ po obdržaní dobropisu za uloženie odpadov na skládku Luštek od 
Spoločnosti Stredné Považie je povinný v príslušnom kalendárnom roku použiť 
získané finančné prostriedky výhradne na účely odpadového hospodárstva v meste 
Dubnica nad Váhom. 

 
7. Objednávateľ je oprávnený do 20 dní po uskutočnení zdaniteľného plnenia oznámiť 

reklamáciu faktúry, ak doručená faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, 
nesprávne ceny alebo vývoz bol uskutočnený a bol reklamovaný v lehote podľa bodu 
7 článok III. tejto zmluvy. Po uplynutí tejto doby bude reklamácia mesta 
(objednávateľa) bezpredmetná. 

 
8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať 

objednávateľovi úrok z omeškania v súlade s Nariadením vlády č. 21/2013 Z.z. 
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 
 
 

Čl. V 
Prevzatie zodpovednosti 

 
Zodpovednosť za nakladanie s odpadom prevzatým podľa zmluvy prechádza 
z objednávateľa na zhotoviteľa v okamihu prevzatia odpadu. 
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Čl. VI 

Trvanie a ukončenie zmluvy  
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma 
zmluvnými stranami a je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 
2. Zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

 
3. Pri ukončení zmluvy dohodou si zmluvné strany dohodnú dátum ukončenia v dohode. 
 

 
Čl. VII 

Záverečné  ustanovenia 
 
1. Vzťahy neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami    Obchodného 

zákonníka SR č. 513/1991 Zb. v platnom znení. 
 
2. Prípadné spory budú riešené vzájomnou dohodou alebo právnou cestou v zmysle platnej 

legislatívy SR v tejto oblasti. 
 
3. Zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané iba písomným dodatkom k tejto zmluve, 

odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami. 
 
4. Zmluva bola uzatvorená zmluvnými stranami na základe ich slobodnej vôle, určite, 

vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni a na znak súhlasu s jej obsahom túto podpisujú na to 
plne oprávnené osoby. 

 
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží po dve vyhotovenia. Každé vyhotovenie má rovnakú platnosť. 
 
 
Dubnica nad Váhom, dňa 26.02.2021                    Dubnica nad Váhom, dňa 26.02.2021 
 
                Za objednávateľa:                                                             Za  zhotoviteľa: 
 
 
 
                                                                                    
....................................................................                    ............................................................                  
                 Mgr. Janka Beniaková                                            Mgr. Vladimíra Klačanská                   
   na základe poverenia primátora mesta                                                konateľ                         

 
 
 
                                                                                                                      
                                                                                     ............................................................ 
                                                                                                Ing. Tomáš Trúchly 
                                                                                                          konateľ 



Služba: m.j. cena bez 
DPH v € DPH v € cena s DPH v €

Množstvo komunálneho odpadu na skládke t 57 11,4 68,40

Zákonný poplatok za komunálny odpad t 15 0 15,00

60 l ks 1,23 0,27 1,48

120 l ks 1,58 0,32 1,90

1100 l ks 5,25 1,15 6,40

Zber, preprava a zneškodnenie KO 15 l vriec ks 1,00 0,20 1,20

Zber, preprava a zneškodnenie KO 30 l vriec ks 1,80 0,36 2,16

Zber, preprava a zneškodnenie KO 70 l vriec ks 2,21 0,44 2,65
Zber, preprava, zneškodnenie KO a čistenie  
uličných košov  s objemom do 50 l ks 2,33 0,47 2,80
Zber, preprava, zneškodnenie KO a čistenie 
uličných košov  s objemom do 30 l ks 1,67 0,34 2,01

Sezónny odvoz bioodpadu a objemného odpadu

Objemný odpad - množstvo t 57,00 11,40 68,40

Objemný odpad - zákonný poplatok t 15,00 0,00 15,00
Zneškodnenie objemného odpadu vrátane 
dotrieďovania t 20,00 4,00 24,00
Zber a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečného 
odpadu t 550,00 110,00 660,00
Zber a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečného 
odpadu bez identifikácie t 1500,00 300,00 1800,00

Odpady odovzdané na ZD - jedlé oleje t 50,00 10,00 60,00
Zber, preprava a manipulácia s jedlými olejmi z 
mesta
Odpady odovzdané na ZD - drevo t 32,00 6,40 38,40
Odpady odovzdané na ZD - drevo odvoz t 20,00 4,00 24,00
Triedený DSO - množstvo t 33,00 6,60 39,60
Triedený DSO - odvoz t 20,00 4,00 24,00
Netriedený DSO - množstvo odpadu na skládku t 35,00 7,00 42,00
Netriedený DSO - zákonný poplatok na skládku t 8,00 0,00 8,00
Netriedený DSO - odvoz t 20,00 4,00 24,00
Dezinfekcia 1 100 l kontajnera
Prevádzkovanie ZD počas pracovných dní a v 
soboty mesiac 990,00 90,00 1080,00
Obsluha mestských kompostovísk - 8 mesiacov 
počas prevádzkovania kompostovísk mesiac 2200,00 17799,20 19999,20

Prekopávanie a údržba mestských kompostovísk

Obsluha zberného dvora mesiac 3767,00 753,40 4520,40

V Dubnici nad Váhom, dňa 26.02.2021

Za objednávateľa:

................................................
Mgr. Janka Beniaková

na základe poverenia primátora 

podľa skutočných nákladov 

podľa skutočných nákladov 

Cenník služieb pri nakladananí s komunálnym odpadom v roku 2021
platný od 1.3.2021

Zber, preprava  zmesového KO od obyvateľov a PaFO zo zberných nádob, kontajnerov s 
objemom:

skutočné náklady

podľa skutočných nákladov 

Mgr. Vladimír Klačanská
konateľ

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

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

Za zhotoviteľa:

Ing. Tomáš Truchlý
konateľ 
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