
    
 

KOSIT GROUP 
CENNÍK ZA ZNEŠKODNENIE / ZHODNOTENIE ODPADOV 

 
 
Položka 

 
Číslo 

skupiny 
odpadu1) 

 
 

Skupina / Názov odpadu/ Cenová položka 

Cena za príjem odpadu na skládkach 
odpadov KOSIT GROUP a zneškodnenie 
odpadov činnosťou D12) bez DPH a bez 

poplatku za uloženie odpadu 3) 

 
Cena za príjem odpadov na ZEVO 

Košice - Barca a zhodnotenie odpadov 
činnosťou R12) bez DPH 

 

1. 

 

20 

Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z 
obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného 

zberu 

 
60,00 €/t 

 
110,00 €/t 

2. 17 
Betón (inertný frakcia do 100 mm), tehly, výkopová 

zemina 
20,00 €/t - 

 
3. 

 
17 

Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a 
keramiky, zmiešané odpady zo stavieb 

 
60,00 €/t 

 
- 

 

4. 
 

Odpady, ktorých merná hmotnosť je menšia ako 150 kg/m3 

(izolačné materiály, obaly, odpadové plasty, zmiešané obaly, 
iné odpady z mechanického spracovania odpadov) 

 

130,00 €/t 

 
150,00 €/t 

5.  
Ostatné odpady podľa povolenia IPKZ pre skládku - 

činnosť D1 
60,00 €/t - 

6.  
Ostatné odpady podľa povolenia IPKZ pre ZEVO - 

činnosť R1 - 110,00 €/t 

7.  

Ostatné odpady podľa povolenia na prekládkovú stanicu 
KOSIT NORTH – CEMJATA 

A. Odpady so zákonným poplatkom 7,00 €/t 

B. Odpady so zákonným poplatkom 30,00 €/t 

 C. Odpady, ktorých merná hmotnosť je menšia ako 150 kg/m3 

 
 

97,00 €/t 
120,00 €/t 

 
147,00 €/t 

 

 
 

150,00/t 
150,00/t 

 
180,00/t 

 

8.  Mechanicko - biologická úprava odpadu uvedeného v 
položkách 1., 3., 4., 5., 7. pred jeho zneškodnením 60,00 €/t - 

1) Číslo skupiny odpadu podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov 
2) Kód činnosti podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
3) Výška poplatku za uloženie odpadu sa určí podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov v spojení s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov 
za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov 

 
Tento cenník je účinný od 1. januára 2022. KOSIT GROUP si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cenníka. 

 
 

KOSIT a.s. 
Rastislavova 98 
043 46 Košice 
Slovakia 

Zapísaná v OR OS KE I, odd.Sa, vl. č. 1169/V 
IČO: 36 205 214 
DIČ: 2020061461 
IČ DPH: SK2020061461 

Web: www.kosit.sk 
Email: kosit@kosit.sk 
Zelená linka: 0800 156 748 
Bankové spojenie: IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001 


