Bratislava, 16.11.2020

Vec: Úprava cien pre rok 2020
Vážená pani starostka, vážený pán starosta.
Úvodom tohto listu si Vám dovoľujem poďakovať v mene zamestnancov spoločnosti
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. (ďalej AVE SK), že ste využívali a využívate naše služby
i v stále prebiehajúcom roku 2020. Naša spoločnosť aj naďalej pokračuje v investíciách do
modernizácie techniky splňujúcej požadované nové ekologické kritéria a zákonné náležitosti, snaží
sa stále inovovať svoje technologické zázemie obmenou nielen vozového parku alebo zmenou
technológie triedenia, ako aj efektívneho nakladania s druhotne využiteľnými zložkami odpadov.
Vďaka týmto neustálym obnovovacím a rozširovacím investíciám sa naša spoločnosť drží v popredí
kvality poskytovaných služieb. Očakávame, že prebiehajúci rok 2020 ako aj rok nasledujúci bude
naplno ovplyvnený pandémiou Covid19 a zároveň prebiehajúcimi legislatívnymi zmenami, ktoré
nie všetky sú pozitívne a výrazne zasiahnu „peňaženky každého z nás“.

1. Nárast nákladov na externých skládkach odpadov
Ako iste viete, skládka AVE SK odpadov Červený Majer je kvôli prieťahom v konaní zo strany
aktivistov k 31.8. 2020 uzavretá (proces rozširovania skládky už trvá temer 4. rok) a to aj napriek
tomu, že všetky dotknuté inštitúcie ako MŽP SR, Inšpekcia ŽP, mesto Senec, RÚVZ, OÚ Senec a OÚ
Bratislava, hygiena, hasiči a mnoho ďalších dali súhlasné stanovisko k rozširovaniu skládky
odpadov a žiadna z nich sa nevyjadrila negatívne k rozširovaniu skládky odpadov, nakoľko chápu
jej opodstatnenie.

V súvislosti s vyššie uvedeným, musela naša spoločnosť od 1.9. 2020 „presunúť“ odpady, ktoré sa
tvoria vo vašich obciach na skládky odpadov, ktoré boli ochotné a kapacitne schopné poňať
odpad, ktorý sa vo vašich obciach tvorí dennodenne. Mesačne to predstavuje cca 2300 ton
odpadov. Keďže všetky skládky, kam teraz vozíme odpady majú výrazne vyššie ceny (priemerne
vyššie o 70 a viac % ako máme s Vami zazmluvnené), sme nútení pristúpiť zvýšeniu cien aj zo
strany našej spoločnosti a to od 1.1. 2021, nakoľko dlhodobo nie sme schopní cenový rozdiel
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medzi súčasnými cenami a cenami na externých skládkach udržať, pretože nám generuje výraznú
stratu. Cenový návrh sa odvíja od návrhu cien externých skládok a pre rok 2021 je nasledovný:
Kat. číslo
odpadu

kateg.

Názov služby

Merná
jednotka

Cena v €
bez DPH

Cena v € s
DPH

20 03 01

O

Zneškodnenie odpadu – zmesový komunálny odpad

t

55€

66€

20 03 07

O

Zneškodnenie odpadu - objemný odpad

t

60€

72€

20 03 08

O

Zneškodnenie odpadu - Drobný stavebný odpad

t

40€

48€

20 02 02
17 05 04

O

t

30€

36€

t

90€

108€

O
17 09 04

Zneškodnenie odpadu - Zemina a kamenivo
Zneškodnenie odpadu - zmiešané odpady zo stavieb a
demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03

Ostatné položky, ako manipulácia, sadzby za kilometer, prenájmy nádob zostávajú pre rok 2021
rovnaké ako sú pre rok 2020 aj napriek tomu, že sa niektoré položky zvyšujú (ako napr. minimálna
mzda).

Vážení obchodní partneri, sme si plne vedomí výrazného cenového nárastu, no vzhľadom na
okolnosti sme nútení pristúpiť k cenovému navýšeniu ako je uvedené vyššie v tabuľke. V prípade,
ak bude skládka odpadov spoločnosti AVE SK dobudovaná, k čomu sa snažíme dospieť čo najskôr
(no niektoré legislatívne prekážky nevieme ovplyvniť, aj napriek tomu, že ich začali riešiť
v dostatočnom časovom predstihu), sme ochotní prehodnotiť ceny smerom dolu, aby sme vyšli
Vám a obyvateľom vašich obcí v ústrety v tejto neľahkej dobe.

Ďakujeme vám za pochopenie vyššie uvedeného, aj za doterajšiu spoluprácu a tešíme sa na jej
ďalší rozvoj v nasledujúcom roku.
S úctou

...............................................................
RNDr. Peter Krasnec PhD., MBA
konateľ, AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Príloha:
Cenníky skládok odpadov v dostupnej vzdialenosti 70 km plus cena spaľovne Bratislava a Košice
(skládky: Trnava, Zohor, Čukárska Paka, Dubová, skládka FCC Dolný Bar cenovú ponuku neposlala,
lebo podľa dostupných informácií má povolenú prevádzku skládky odpadov do 2/2021).
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