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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Návrh doplňujúcich jednotkových cien za nakladanie s vybranými druhmi odpadov                

a zabezpečovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi

s c h v a ľ u j e

doplňujúce jednotkové ceny za nakladanie s vybranými druhmi odpadov a zabezpečovanie 

služieb v oblasti nakladania s odpadmi dňom účinnosti uznesenia.



      NÁVRH DOPLŇUJÚCICH JEDNOTKOVÝCH CIEN ZA NAKLADANIE                    

S VYBRANÝMI DRUHMI ODPADOV A ZABEZPEČOVANIE SLUŽIEB             

V OBLASTI NAKLADANIA S ODPADMI

1. Pre cyklický vývoz 120 l nádob na biologicky rozložiteľný odpad (zber, preprava 

a zneškodnenie, resp. zhodnotenie) nasledovné ceny za jedno vyprázdnenie pre obyvateľstvo:

Typ nádoby
Cena v EUR

bez DPH 

120 l BIO nádoba (zber, preprava a zneškodnenie, resp. 
zhodnotenie) 1,25

2. Jednotkové ceny v EUR za ostatné služby a druhy odpadov (zber, preprava, zneškodnenie)

na základe požiadaviek mesta Nitra, a to:

     2. 1 Zneškodnenie, resp. zhodnotenie vybraných odpadov

Druh odpadu Kategorizácia odpadov v zmysle vyhlášky č. 284/2001 Z.z.

Druh 
odpadu

Kat.
Cena za zneškodnenie v € bez DPH 

/tona
vrátane dopravy

Odpadové farby a laky 
obsahujúce organické 
rozpúšťadlá alebo iné 
nebezpečné látky

080111 N
278,83

- cena sa môže meniť na základe 
chemického rozboru vzorky

     2. 2 Zhodnotenie odpadov - pneumatiky

Druh odpadu Kategorizácia odpadov v zmysle vyhlášky č. 284/2001 Z.z.

Druh 
odpadu

Kat.
Cena za 

zhodnotenie/ € 
bez DPH /tona

Cena za dopravu/ 
km/ € bez DPH

Opotrebované 
pneumatiky 

160103 O 28,00

- v zmysle Zmluvy     
č. 1306251 (č.j. 
1244/2013/OKČaŽP) 
zo dňa 01.07.2013

Vzdialenosť Nitra – Dron Industries Mliečany je cca 140 km.

Cena je aktuálna v čase schválenia Mestským zastupiteľstvom v Nitre, meniť sa môže 

v závislosti od aktuálnej ponuky na trhu.



     2. 3 Preprava a likvidácia stavebného odpadu na skládke Katruša

Druh odpadu Kategorizácia odpadov v zmysle vyhlášky č. 284/2001 Z.z.

Druh 
odpadu

Kat. Cena za 
likvidáciu/€ bez 

DPH /tona

Cena za dopravu/ 
km/€ bez DPH

Stavebný odpad

170101 
170102 
170103 
170107 
170302 
170802
170904

O 10,29

- v zmysle Zmluvy    
č. 1306251 (č.j.
1244/2013/OKČaŽP) 
zo dňa 01.07.2013

Cena je aktuálna v čase schválenia Mestským zastupiteľstvom v Nitre, meniť sa môže 

v závislosti od aktuálnej ponuky na trhu.

     2. 4 PE vrecia na komunálny a separovaný odpad

Cena je aktuálna v čase schválenia Mestským zastupiteľstvom v Nitre, meniť sa môže 

v závislosti od aktuálnej ponuky na trhu.

     2. 5 Cyklický vývoz psích exkrementov

Všetky ceny sú uvedené bez platnej DPH.

Ceny jednotlivých položiek je možné meniť podľa ich aktuálnej ceny na trhu. Za účelom 

preukázania aktuálnej ceny príslušnej položky predložia Nitrianske komunálne služby, s. r. o.

Mestu Nitra ponukový list, resp. iné relevantné potvrdenie ceny na odsúhlasenie.

Rozmer Farba Cena v € bez DPH/1 ks
700 x 1100 / 0,04 žltá 0,08
700 x 1100 / 0,04 modrá 0,08
1500 x 1250 / 0,04 žltá 0,15
700 x 1100 / 0,04 čierna 

s logom 
NKS

0,875 
- v cene vreca je započítaný vývoz a zneškodnenie odpadu 
skládkovaním.

Položka Jednotka Cena v € bez DPH/1 ks

Cyklický vývoz psích 
exkrementov

ks 0,63 
- v cene jednotky je započítaný zber, preprava a uloženie 
odpadu z malých odpadových košov.



Dôvodová správa

V zmysle Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2015 výdavkovej 

položky rozpočtu mesta – kapitola Odboru komunálnych činností a životného prostredia   

05.1 Nakladanie s odpadmi, položka 637004 Všeobecné služby, bolo kontrolovanému 

subjektu uložené opatrenie pripraviť návrh doplňujúcich jednotkových cien za nakladanie       

s vybranými druhmi odpadov a zabezpečovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi, ktoré 

pre mesto zabezpečuje spoločnosť Nitrianske komunálne služby, s. r. o. 

Predkladáme Vám vypracovaný návrh k prerokovaniu a schváleniu, pričom               

po schválení cien budú tieto zapracované formou dodatku k Zmluve č. 1306251

(č.j.1244/2013/OKČaŽP) o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom podľa § 269 

ods.2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 26. 5. 2015 prerokovala Návrh doplňujúcich 

jednotkových cien za nakladanie s vybranými druhmi odpadov a zabezpečovanie služieb        

v oblasti nakladania s odpadmi a odporučila schváliť doplňujúce jednotkové ceny                  

za nakladanie s vybranými druhmi odpadov a zabezpečovanie služieb v oblasti nakladania 

s odpadmi.




