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MARlUs PEDERsEN, A.s.

PRE OBEC Lipovník

platný od 7,1.2023

tčo:3+tls90t
DlČ: 2020386148

tč opH: sKzozoa8sl+s

čSoB, a.s,

IBAN: SK70 750000000000 2581 8343 SWlFT: CEKOSKBX

zapísaná na Ol<resnom súde v Trenčíne, odd: Sa, v|: 54/R

Marius pedersen
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Marius Pedersen, a.s.

Opatovská 1735

911 01 Trenčín

te|. +421 32 7 43 ]5 43 - 44

info@mariuspedersen.sk
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M a ri us Pede rsen, a.s.

Ceny platné od 1..1".2023

K uvedeným cenám bude účtovaná DPH platná v čase zdanitel'ného plnenia

Ceny za zber a prepravu 1 nádoby na zmesový komunálny odpad kat. č. 20 03 01.
V cene nie je zahrnuté zneškodnenie odpadu skládkovaním.

Ceny za triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktoných sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť
r4írobcov, avšak dané náklady nehradíOZV pre obaly z dóvodu vykonania kontroly zberných nádob kedy
obsah takejto zbernej nádoby zahřňa inú zložku komunálneho odpadu než pre akú je zberná nádoba
určená v rozsahu viac ako 35 % {,,Yylúčené náklady"). V cene nie je zahrnuté zneškodnenie odpadu
skládkovaním.
Yývoz zabezpečí ,,Spoločnosť" len v prípade, že bude pre ,,Obec" zabezpečovať súčasne aj vývoz
zmesového komunálneho odpadu

Paušálna cena za odber odpadov formou pristavenia mobilného EKO - skladu vrátane zneškodnenia
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c)

od

lnterval zberu
]- x ]-4 dní 4'

Cena v €zal,zber
a prepravu bez
DPH

DPNv% DPH
v€

Celková
cena v €

1,1O l, 1,20l nádoby vo vlastníctve
odberatela

0,83 20 0,17 1,00

120 l nádoby vo vlastníctve
dod ávatel'a

]-,38 20 o,28 1,,66

240 l nádoby vo vlastníctve
od beratel'a

1,90 20 0,38 2,28

1 100 l nádoby vo vlastníctve
dodávatela

9,39 20 ].,88 1-I,27

1 100 l nádoby vo vlastníctve
od beratel'a

5,o2 20 1,00 6,02

vrecia na komunálny odpad (vrecia

za bezpečí objednávatel1)
0,50 20 0,10 0,60

Cenav€za1
zber a prepravu
bez DPH

DPHv%
DPH
v€ celková cena v €

Vrecia, 24O l nádoby 1,90 20 0,38 2,2B

1 110 l nádoby 9,39 20 1,88 1,1,,27

Cenav€za1
obyv. bez DPH

DPHv% DPH
v€

celková cena v €

1, zber nebezpečných odpadov
/1, obyv,

0,40 20 0,08 0,48
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d) Ceny za zber a prepravu odpadu a dodávku nádob veíkokapacitnými kontajnermi

Sl užba

ramenový nak|adač do 1Om3

Cena v €

bez DPH
DPHv%

DPH

v€
celková cena v €

s DPH

1 km jazdy 1,,49 20 0,30 1,,79

]_5 min. manipulácie s kontajnerom 5,36 20 1,,o7 6,43

1_ deň prenájmu kontajnera 2,86 20 0,57 3,43

Služba- Mitsubishi fuso, hákový

nakladač do 5 ni3

Cena v €

bez DPH
DPHv%

DPH

v€
celková cena v €

s DPH

1 km jazdy 1,,49 20 0,30 1,,79

15 min. manipulácie s kontajnerom 5,25 20 ].,05 6,30

prenájom kontajnera 1qL 20 0,39 2,33

práca závozníka 1,83 20 o,37 2,2o

Sl u žba

Hákový nakladač do 30m3

Cena v €

bez DPH
DPHv%

DPH

v€
celková cena v €

s DPH

1 km jazdy 2,t7 Lv 0,43 2,60

1 km jazdy s prívesom 2,74 20 0,55 3,29

15 min. manipulácie s kontajnerom 8,1-I 20 1,,62 9,73

1 deň prenájmu kontajnera 4,57 20 0,91- 5,48

Obec
Podpísané v Lipovníku, dňa1

Spoločnosť
Podpísané v Piešťanoch, dň. . .].! NOV ?ilZ?5, t|Ou ?022

,0bec Lipovník
Obecn;,, ťrrad 113

956 01 Bolná

l ťerius Pedersen, a.E.
l,co,"Jol'i§áilÉi;';.*r***,*
, a.s. -38_

ko, lng. Oliver Šujan, členovia
Marius

Dušan Turčan, staros€%Bté10662 DlC:2021315450 lng. Slavomír F

predstavenstva
V zast.: Kamil Džačovský, regionálny riaditel'

Obec Lipovník

Spravca
Zvýraznenie

Spravca
Zvýraznenie


