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Mochovce 1/1, 935 32 Kalná nad Hronom 

 

 

V Mochovciach, dňa 26.09.2022 
 

Vec: Oznámenie  - zmena cien za služby od 01.01.2023 
 
Vážený pán starosta / Vážená pani starostka, 
 
Dovoľujeme si vás informovať o legislatívnych zmenách s platnosťou od 01.01.2023 týkajúcich sa samospráv. 
 
Povinná úprava zmesového komunálneho odpadu pred uložením na skládku odpadov - Novelou bolo do zákona č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení včlenené ustanovenie, v zmysle 
ktorého sa zakazuje zneškodňovať skládkovaním odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem inertného odpadu, ktorého 
úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie 
je technicky možná, a odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu 
zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia. Za takúto úpravu sa predovšetkým považuje mechanicko-biologická 
úprava. 
Dňa 01.01.2023 nadobúda účinnosť ustanovenie § 6 ods. 5 písm. a) vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v platnom znení v zmysle 
ktorého nie je možné na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, skládkovať zmesový komunálny odpad 
zaradený v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení, ale výlučne výstup z úpravy zmesového odpadu, ktorý spĺňa parameter 
biologickej stability podľa prílohy č. 3a tabuľky č. 1 Vyhlášky. 
Indikatívna cena za úpravu odpadov pred skládkovaním odpadov je určená: 30,00 €/t bez DPH a bez poplatkov. 
Cena za úpravu zohľadňuje predpokladané množstvá a súvisiace náklady v zariadení na úpravu na skládke odpadov. 
 
V zmysle platnej zmluvy na odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu od 01.01.2023 pristupujeme k úprave cien za 
poskytované služby. 
 

1. Zákonný poplatok sa bude účtovať samostatne podľa výstupu z úpravy za 19 12 12 Iné odpady vrátane 
zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 (priemerne 23,10 €/t). 

 
Ostatné zazmluvnené ceny dopravy a komunálnych odpadov budeme navyšovať o infláciu. 
 
 
Vopred ďakujeme za pochopenie. 
 
 
S úctou, 
 
Waste transport, a.s. 
 
 
 
 
Alexander Herda 
Riaditeľ na základe plnej moci 


