
Príloha č.2 k zmluve o dielo 
V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Z. z. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Skupina A: 

Kat. číslo Názov odpadu Cena Pozn. 

08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce 0,59 €/kg Doprava v cene 
organické rozpúšťadlá, alebo iné za zneškodnenie 

nebezpečné látky (N) 

08 01 12 | Odpadové farby a laky iné ako uvedené 0,30 €/kg Doprava v cene 
v 08 01 11 (O) za zneškodnenie 

15 01 02 Obaly z plastov (O) 0,21 €/kg Doprava v cene 

za zneškodnenie 

15 01 06 Zmiešané obaly (O) 0,21 €/kg Doprava v cene 

za zneškodnenie 

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky 0,65 €/kg Doprava v cene 
nebezpečných látok alebo za zneškodnenie 

kontaminované nebezpečnými látkami 

(N) 

16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce 0,28 €/kg Doprava v cene 
nebezpečné časti“) iné ako uvedené v | elektrozariadenia | za zneškodnenie 

16 02 09 až 16 02 12 (N) 

Žiarivky 0,21 €/ks 

1602 14 | Vyradené zariadenia iné ako uvedené 0,28 €/kg Doprava v cene 
v 16 02 09 až 16 02 13 (O) elektrozariadenia | za zneškodnenie 

16 06 01 Olovené batérie (N) 0,- €/kg Doprava v cene 

za zneškodnenie       
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200121 | Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 0,21 €/ks Doprava v cene 

(N) za zneškodnenie 

20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce 0,28 €/kg Doprava v cene 

chlórfluórované uhľovodíky (N) za zneškodnenie 

20 01 35 | Vyradené elektrické alebo elektronické 0,28 €/kg Doprava v cene 

zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 za zneškodnenie 

a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné 

časti (N) 

20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické 0,28 €/kg Doprava v cene 

zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, za zneškodnenie 

20 01 2342001 35 (O)         
  

Skupina B: Odpadové oleje — platí pôvodca 

12 01 07 — Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov (N) 
12 01 10 — Syntetické rezné oleje (N) 
13 01 10 — Nechlórované minerálne hydraulické oleje (N) 

13 01 11 — Syntetické hydraulické oleje (N) 
13 01 13 — Iné hydraulické oleje (N ) 

13 02 05 - Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje (N) 
13 02 06 - Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje (N) 

13 02 08 - Iné motorové, prevodové a mazacie oleje (N) 
13 03 01 — Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB (N) 
13 03 07 — Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje (N) 

  

Cenník za odber odpadového oleja — 0,05 €/kg 
    

  

Nebezpečný odpad — odpadový olej nesmie byť znečistený látkami obsahujúcimi chlór, 
predovšetkým typu chlórovaných rozpúšťadiel, polychlórovanýchbifenylov (PCB), 
polychlórovanýchterfenylov a pod. 

S ohľadom na technológiu úpravy nebezpečného odpadu je odpadový olej zaradený do kategórie 
A aB, vymedzenej nasledovnými parametrami: 
Kategória B 

# obsah vody v % hmotnostných max. 8 8-15 
% obsah chlóru v % hm. (celkový) max. 0,2 max. 0,2 
# obsah mechanických nečistôt v % hm. — max. 1 max. I 
# teplota (bod) vzplanutia v o.k. v "C min. 80 min. 120 

Odberateľ odoberie od pôvodcu odpadový olej, ak spíňa kvalitatívne parametre pre kategóriu A,B. 
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V prípade, že odpadový olej nebude spíňať kvalitatívne podmienky kategórie A alebo B, budú 

podmienky odberu dohodnuté osobitne. 

  

Nakládka 4,50 €/15 min. 
  

  Príjazdné 20€/ odber     
eny sú uvedené bez DPH. 

Minimálna fakturácia 80 €. 
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