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Kód Popis m.j. sadzba € / m.j. 

PVFP Poplatok za vytlačenie a zaslanie dokumentu poštou  9,00 

PVD 
Poplatok za nenahlásený vlastný dovoz odpadov na 
prevádzku Dodávateľa 

 200,00 

POPDOK 
Poplatok za opravu dokumentácie na požiadanie 
Objednávateľa 

ks 50,00 

PVATO 

Poplatok za vstupnú kontrolu kvapalných odpadov 

Poplatok za vstupnú kontrolu kvapalných odpadov zahŕňa: 
vzorkovanie, prípravu vzorky, analyzovanie, vyhodnotenie vzorky 
každého druhu kvapalného odpadu, ktorý Dodávateľ prijme od 
Objednávateľa. Objednávateľ akceptuje výsledky meraní 
Dodávateľa. 

 70,00 

PZOO20 Poplatok za označovanie obalov do 20 ks  100,00 

PZOO30 Poplatok za označovanie obalov do 30 ks  200,00 

PZOO30V Poplatok za označovanie obalov viac ako 30 ks  300,00 

PEODB Poplatok za expresné vybavenie odberu odpadov odb 500,00 

PMO 

Poplatok za manipuláciu s obalmi 

Poplatok za manipuláciu s obalmi, zahŕňa manipuláciu na 
prevádzke Dodávateľa: zlievanie kvapalných odpadov, úprava 
obalov t.j. drvenie alebo lisovanie obalov. 

Východiskovým údajom pre účtovanie poplatku je predpoklad 
manipulácie 1 hodina = 500 kg obalov. Za každých ďalších 
začatých 500 kg obalov, bude účtovaná ďalšia hodina. Toto platí 
pre  každú z uvedených pracovných činností zvlášť. 

hod 60,00 

PMIBC 

Poplatok za dodanie IBC kontajnera (používaný – čistený) 

Dodávateľ poskytne Objednávateľovi na základe písomnej 
požiadavky prepravné obaly (IBC kontajner) na skladovanie 
kvapalných odpadov v rámci výmenného systému (obal 
s odpadom za prázdny obal). Dodávateľ poskytne 
Objednávateľovi prepravný obal iba v prípade, ak má k dispozícií 
dostatočný počet a za podmienky, že sa zároveň uskutočňuje aj 
odber odpadov. Objednávateľ akceptuje kvalitu dodaných 
prepravných obalov Dodávateľa.   

ks 40,00 

PNO 

Poplatok za netriedený odpad 

V prípade, že Objednávateľ odovzdá odpad, ktorý nie je riadne 
triedený podľa druhov a vlastností, je Objednávateľ oprávnený 
tento poplatok účtovať ku každej odovzdanej tone nesprávne 
triedeného odpadu. 

t 200,00 

PVYKAN 

Poplatok za vykonanie analýzy  

Na požiadanie Objednávateľa je uskutočnená neakreditovaná 
analýza v rozsahu pH, CHSk, EDX u kvapalných odpadov. 
Dodávateľ môže vykonanie analýzy odmietnuť, pokiaľ odpady nie 
sú predmetom obchodnej dohody.  

V prípade požiadavky ďalších parametrov, bude cena analýzy 
dohodnutá individuálne. 

ks 150,00 
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Ceny uvedené v Cenovej ponuke resp. Zmluve o poskytovaní služieb, v prílohe „Ceny za poskytované služby“ majú 
prednosť pred Cenníkom poplatkov spoločnosti DETOX s.r.o. 

Uvedené ceny sú bez DPH. 

Platnosť cenníka končí vydaním nového cenníka. 

 

 
Poplatok za jednorázový obal 

- Sud 200l 

- IBC kontajner 

Dodávateľ zabezpečuje balenie odpadov v zmysle prevádzkového 
poriadku a technických podmienok svojich Odberateľov. 
Dodávateľ je oprávnený služby zvýšiť o sumu nákladov 
súvisiacich s obstaraním vhodných obalov. 

ks 

ks 

60,00 

150,00 

SPZOH 

Príplatok za zneškodnenie odpadov s mernou hmotnosťou 

menšou ako 150 kg/m3 

Príplatok za zneškodnenie odpadov s mernou hmotnosťou 
menšou ako 150 kg / m3, bude Objednávateľovi účtovaný za 
odpady, ktoré túto podmienku spĺňajú. Ide o ľahké, úletové alebo 
nízko zhutniteľné odpady. 

t 40,00 

SDPALP 

Palivový príplatok 

Palivový príplatok závisí od priemernej ceny motorovej nafty 
zverejňovanej štatistickým úradom na portáli Štatistického úradu 
Slovenskej republiky http://www.statistics.sk, Priemerné ceny 
pohonných látok v SR (mesačné). Štatistický úrad uvádza cenu 
nafty vrátane DPH.  
Pre aktuálny mesiac bude účtovaný palivový príplatok, ktorý 
zodpovedá priemernej cene nafty za predchádzajúci mesiac 
uvedenej na portáli Štatistického úradu SR. 
Palivový príplatok bude účtovaný za každú začatú prepravenú 
tonu. (príklad: množstvo odpadu 0,5 t poplatok účtovaný 1-krát, 
množstvo odpadu 1,5 t poplatok je účtovaný 2-krát). 

Palivový príplatok uvedený v cenníku platí pre cenu motorovej nafty 
v rozpätí 1,800 – 1,949 € / liter s DPH. Pre každý ďalší nárast ceny 
motorovej nafty vo výške o 0,15 EUR s DPH / 1 l DETOX účtuje 
ďalších 2,50 EUR / na každú prepravenú tonu. 
Palivový príplatok je uvádzaný na faktúre ako osobitná položka. 

€ / t 2,50 

PMZV 

Poplatok za manipuláciu so žiarivkami, výbojkami 

Poplatok bude účtovaný za predpokladu, že Objednávateľ 
nezabezpečí požadované balenie žiariviek. 
 
Požadované balenie: v pôvodných kartónových prepravných 
obaloch resp. v iných pevných obaloch. Vyznačený počet žiariviek 
a výbojok, označenie identifikačným listom. 
Odber rozbitých žiariviek a výbojok bude samostatne spoplatnený  

t 50,00 

http://www.statistics.sk/

