
 

MESTO SENEC 
Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta 

       Kalinčiakova 19  
      903 01 Senec 

 

Tel.: 02/4592 2757 
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk 

 
 

Cenník poskytovaných služieb 
platný od 1.1.2019 

 
 
Zber traktorovou vlečkou: 

P.č. 
Kat. 
číslo 

Názov 
Odvoz plnej 
vlečky v € 

1. 20 03 07 Objemný odpad 50,00 € 

2. 20 03 07 Objemný odpad spolu s drobným stavebným odpadom 60,00 € 

3. 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad 25,00 € 

  
Poznámky: 

1. Uvedené ceny sú vrátane DPH, zneškodnenia odpadu, poplatku za uloženie odpadu na skládku v zmysle 
zákona č. 329/2018 Z. z. a nariadenia vlády č.330/2018 Z. z., odvozu a manipulácie. 

2. Odpad musí byť v deň odvozu nachystaný pôvodcom odpadu na dostupnom mieste.  
3. Odpad nesmie obsahovať elektroodpady, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot, 

pneumatiky, oleje, farby, triedené zložky komunálnych odpadov ako plasty, papier, sklo.  
4. V prípade, že traktorová vlečka nie je plná, cena je rátaná alikvótne k naplneniu vlečky. 

5. Úhradu za uvedené služby je nutné vykonať v pokladni Mesta. 
 
 
Čistenie pozemných komunikácií zametacím vozidlom: 

P.č. Názov 
Merná 

jednotka 
Cena za mernú 

jednotku v € 

1. Výkon vozidla / zametanie / hod. 55,00 € 

2. Preprava km 1,42 € 

3. Zneškodnenie odpadu 20 03 03 – odpad z čistenia ulíc tona 31,99 € 

4. 
Poplatok za uloženie odpadu na skládku v zmysle zákona 
č. 329/2018 Z. z. a nariadenia vlády č.330/2018 Z. z. 

tona 17,00 € 

 
Poznámky: 

1. Uvedené ceny sú vrátane DPH. 
2. Služba sa vykonáva len na základe záväznej objednávky min. 3 pracovné dni vopred na doleuvedenú 

mailovú adresu a v prípade voľných kapacít na strane poskytovateľa. 
3. Pozemná komunikácií určená na čistenie musí byť spevnená. 
4. Objem zásobníka na vodu je 2m3. Zametacie vozidlo vyráža na zákazku s naplnenou nádržou. V prípade 

potreby ďalšieho doplnenia vody je nutné zabezpečiť objednávateľom prístup k hydrantu.  

5. Platba sa uskutočňuje na faktúru so splatnosťou 14 dní. 
 
V Senci, dňa: 7.12.2018 
 

 
…………………………………………….. 

Ing. Dušan Badinský 
Primátor mesta Senec 
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